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Executivos querem aprovação
urgente da reforma tributária
Pesquisa da consultoria Assertif mostra que 46% dos decisores
empresariais consideram que um novo modelo de impostos e
tributos deve ser a prioridade das autoridades brasileiras
São Paulo, 17 de setembro de 2020 – A reforma tributária é considerada como ação

prioritária das autoridades brasileiras por 46% dos executivos do País. Em segundo
lugar, com quase a metade das menções, surge a reforma política, apresentando
24% das respostas. Por fim, aparecem as reformas administrativa e trabalhista, cada
uma com 12% dos apontamentos.
Segundo José Guilherme Sabino, sócio-fundador da Assertif, esse resultado da
pesquisa é um reflexo direto da alta carga de impostos e tributos na economia
nacional, bem como do cipoal legal que envolve essas contribuições. “Ainda que
tenhamos de ter responsabilidade fiscal, a taxação no Brasil talvez seja hoje um dos
principais entraves de negócios em nosso mercado”, explica.
Mesmo que apenas 16% dos executivos apontem que “pagar impostos” é um dos
principais problemas de sua organização hoje, 34% dos decisores empresariais
mencionam que a manutenção dos salários é um dos desafios mais sérios que
enfrentam no momento. “Todos sabemos o quanto as taxas e contribuições pesam
nas folhas de pagamento”, avisa Bertrand Douet, sócio-fundador da Assertif.
A tarefa de conquistar e manter clientes é o principal desafio que as empresas se
colocam neste período de retração econômica devido à pandemia Covid-19, com
56% das menções. Em segundo lugar, surge a questão da manutenção do fluxo de
caixa, com 44% das respostas, seguida do problema de custear as despesas de
instalações (24%).
A pesquisa da Assertif, realizada com o apoio da Opinion Box, entrevistou 50
executivos de todo o Brasil durante a primeira semana de agosto deste ano. A
maior parte dos decisores empresariais é da Região Sudeste (44%), seguida pelo
Nordeste (24%), Sul (18%), Norte (8%) e Centro-Oeste (6%).
Sobre a Assertif
A Assertif é uma consultoria especializada na mineração de créditos
previdenciários, fiscais e de depósitos recursais para organizações de todos os
portes. É credenciada também como administradora judicial na gestão de falências e
recuperação judicial. Com mais 15 anos de atuação e 1.000 clientes em seu
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portfólio, já atendeu organizações como Google, Atento, TIM, Lojas Marisa, Agibank,
Calçados Beira Rio, Caixa Seguradora, Lorenzetti, Hospital de Olhos do Paraná,
entre outras.
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