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Opinião

Sistema Tributário Brasileiro no setor de software
O Brasileiro pagou em 2011 quase R$ 1 trilhão em impostos, segundo a Receita Federal do Brasil o equivalente a
R$ 969 bilhões. Valor este superior ao PIB (Produto Interno Bruto) de países como a Polônia, Suécia, Bélgica,
Arábia Saudita, nações acima da 20ª maior economia do mundo, que possivelmente terminaram o ano de 2011
com o PIB ao redor de US$ 550 Bilhões (R$ 962 Bilhões considerando dólar a R$ 1,75).
Não é novidade que a carga tributária no Brasil é uma das mais elevadas do planeta, mas acreditamos que o
grande problema está na complexidade e discussões entre as inúmeras esferas do governo, com uma fúria de
arrecadações sem limites, que faz do Sistema Tributário Brasileiro uma legislação insegura às empresas, com
custos administrativos desproporcionais quando comparados a países de primeiro mundo, o que limita o
desenvolvimento de inúmeros setores.
As obrigações acessórias fazem com que as corporações sejam obrigadas a manter verdadeiros exércitos de
pessoas para atender toda a burocracia do sistema, e como se isto já não bastasse, nos últimos anos vimos o
Estado, nas suas diferentes esferas transferir ao contribuinte, a responsabilidade de reter os impostos no
momento do pagamento de produtos e serviços, o que gera maior trabalho às companhias.
No setor de software, que é relativamente novo e teve sua primeira Lei específica a pouco mais de 13 anos (Lei
9609 de 1998, conhecida como “Lei do Software”), quando começou a ficar mais claro quais os tributos incidentes
no setor, temos vivido um verdadeiro inferno tributário. Os tributos federais incidentes não são claros e geram
debates acalorados a todo o momento. Os Estados cobram ICMS sobre o software conhecido como “software não
personalizado”, após inúmeras decisões nos tribunais, mas os municípios não abrem mão de cobrar o ISS sobre
estes mesmos softwares.
Estados reivindicam a cobrança de ICMS e/ou diferencial de alíquota, substituição tributária valendo para alguns
Estados e não para outros. Municípios se apropriam de tributos de outras cidades ilegalmente, o que obriga as
empresas do setor muitas vezes a pagar ISS duas vezes, além do ICMS que já são obrigadas a pagar.
Obrigações acessórias que geram um custo absurdo às empresas, enfim um verdadeiro caos tributário.
Se quisermos mesmo incentivar o desenvolvimento de um mercado que permeia horizontalmente todos os setores
da economia, como é o caso do software, precisamos com urgência de uma reforma tributária que traga ao menos
clareza e simplicidade ao sistema, para garantir segurança aos empresários de investir e se dedicar a fazer o que
sabem: oferecer soluções que permitem ganho de produtividade e competitividade a todos os setores econômicos,
e que trazem destaque aos países que lideram esta tecnologia.
*Fonte: Jorge Sukarie – Vice Presidente da ABES e presidente da Brasoftware
Notícias da Abes
ABES encerra fevereiro com 35 mil mídias ilegais apreendidas em todo país
A ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) e a ESA (Entertainment Software Association) acabam
de divulgar o saldo dos esforços de combate à pirataria realizado no mês de fevereiro. Segundo as entidades,
durante as 42 operações feitas em todo o Brasil, 35 mil CDs de programas de computador falsificados foram
apreendidos.
O Estado de Paraná lidera o ranking com 20 mil mídias apreendidas, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro.
Fechando as iniciativas feitas no mês, 2.771 anúncios destinados à venda de produtos ilegais foram retirados de
circulação.
ABES apóia curso de Pós-Graduação em Segurança da Informação

ABES Informa
Sob a coordenação da professora Érica Lourenço de Lima Ferreira, autora da obra “Propriedade Intelectual e a
Pirataria de Software”, o SENAC de Florianópolis oferecerá a partir abril, o curso de Pós-Graduação em
Segurança da Informação. Com duração de doze meses, este curso foi criado às empresas do setor de TI, que
atuam no combate à violação de propriedade intelectual, atuantes tanto nas apreensões jurídicas de mídias
ilegais, como em ações e atividades que possam conscientizar a importância da propriedade intelectual.
Este curso prepara os profissionais para realização de perícia forense, com o objetivo de identificar, prevenir e
neutralizar ataques ilegais. A ABES ciente desta inovação apoiará intensamente este o curso em Florianópolis
estimulando que as empresas e associados incentivem seus profissionais a cursá-lo, além de propagar que outras
unidades do SENAI ministrem esta especialização.
ABES quer “abrir os olhos” das empresas brasileiras quanto a sua importância no mundo globalizado

No próximo dia 21 de março, quarta-feira, a ABES lançará a “Campanha Concorrência Desleal” com o objetivo de
estimular a regularização da estrutura de TI de qualquer empresa, para alertar os empresários brasileiros, sejam
do mercado agrícola, de manufatura, entre outros, que é extremamente importante utilizar uma estrutura de
Tecnologia da Informação totalmente regular.
Caso isso não aconteça, este fornecedor estára ilegal e poderá enfrentar obstáculos na exportação a países como
os Estados Unidos, além de também denegrir o segmento ao qual ele pertence. Sobretudo, a empresa estará
sujeita a prejuízos financeiros que podem resultar em demissões de profissionais, multas, e poderá denegrir a
imagem de seu país de origem.
Na ocasião a ABES contará com o apoio da ETCO (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial) que juntos irão
incentivar os empresários brasileiros a assumirem a responsabilidade por sua TI, através do licenciamento
adequado. Para acompanhar a legislação, ações e eventos desta campanha educativa, acesse a página:
www.exportelegal.com.br.

O mundo fala de software
Em 2013, 75% das TVs deverão ter sistema para transmissão digital
Fonte: UOL Economia
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2012/02/24/em-2013-75-das-tvs-deverao-ter-sistema-paratransmissao-digital.jhtm
Ibope: Número de internautas cresce 2% em janeiro no Brasil
Fonte: TI Inside
http://www.tiinside.com.br/27/02/2012/ibope-numero-de-internautas-cresce-2-em-janeiro-nobrasil/ti/264638/news.aspx
Ataques virtuais chegam a desfalcar empresas em mais de US$ 5 milhões
Fonte: IT Web
http://itweb.com.br/53953/aumenta-numero-de-empresas-que-sofrem-ataques-virtuais/
Publicidade na Internet começa 2012 em alta
Fonte: IDG Now!
http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/02/27/ibope-publicidade-na-internet-comeca-2012-em-alta/
Concorrência e licitações
Conteúdo será enviado pela Abes
Novos associados
Conteúdo será enviado pela Abes
Propostas de filiação
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