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A nova reforma tributária, traz junto com ela uma séria de 
mudanças e ao mesmo tempo muitas dúvidas sobre a 

questão. Dentro desse contexto,  a ASPACER ouviu um especia-
lista para analisar o que de fato essas mudanças podem afetar na 
rotina dos empresários. 

De acordo com Renato Monteiro da Silva, sócio da Consulcamp 
Auditoria e Assessoria, a reforma foi aprovada na Câmara dos 
Deputados em setembro, mas ainda não foi votada no Senado 
Federal. A medida trará mudanças que afeta todas as empresas. 
Essa reforma está sendo chamada como Reforma do Imposto de 
Renda. “Os principais pontos que destacamos do texto aprovado 
pelos deputados tratam da tributação dos dividendos, do fim dos 
Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e a redução das alíquotas 
do IRPJ e da CSLL.  A tributação dos dividendos prevê que a 
distribuição dos lucros aos sócios sofra uma retenção tributária. 
O fim do JCP também impacta negativamente para a empresa, 
pois hoje, a empresa pode pagar juros aos sócios (calculados 
sobre algumas contas do patrimônio líquido). Tributariamente es-
ses juros são despesas, que portanto, diminui o lucro tributável”, 
destacou

Ainda segundo Silva, atualmente a distribuição de lucros é isen-
ta no país. Isso porque o lucro já foi tributado pelo IRPJ e pela 
CSLL. O texto original trouxe a tributação desse lucro em 20%. 
“Mas durante a votação, os deputados aprovaram uma alíquota 
de 15%. Isso é bastante significativo, pois é uma tributação ex-
clusiva na fonte. Significa dizer que na Declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física, o sócio não poderá compensar esses 

Especialista explica à ASPACER, as principais mudanças na reforma tributária
15% retido no momento da distribuição. Para diminuir esse im-
pacto, o texto aprovado considera uma redução das alíquotas do 
IRPJ de 25% para 18% e da CSLL de 9% para 8% (que depende 
da extinção de alguns benefícios fiscais). Para as empresas que 
distribuem poucos lucros, essa redução, pode ser interessante, 
mas para aquelas que são boas pagadoras de lucros, mesmo 
com essa redução das alíquotas, pode haver aumento de carga 
tributária. Por isso é importante as empresas fazerem cálculos 
considerando vários cenários. O que também chama atenção, é 
que da forma como veio do Governo Federal e foi aprovado pelos 
deputados, todos os lucros acumulados que foram gerados em 
anos anteriores, portanto tributados em 25% pelo IRPJ e 9% 
pela CSLL, sofreriam a retenção tributária no momento da distri-
buição aos sócios”, explica o especialista.

Já a validade dessas mudanças começa no ano seguinte da 
aprovação do projeto final, tanto na Câmara como no Senado. 
Assim, se o projeto for aprovado neste ano, as novas regras co-
meçarão a vigorar já em 2022. Ele já passou pela Câmara dos 
Deputados e agora está no Senado Federal, onde poderá sofrer 
alterações. Caso o projeto seja aprovado em 2022, as mudanças 
terão início em 2023.  “Por isso, recomendamos que os empre-
sários consultem seus consultores contábil, tributário e jurídicos 
para avaliar cenários e possíveis impactos que essa reforma po-
derá trazer e com isso, buscarem alternativas para diminuir esses 
impactos”, orientou Silva, acrescentando que aqueles que tive-
rem dúvidas sobre o tema podem entrar em contato pelo e-mail 
renato.silva@consulcamp.com.br.

O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de transforma-
ção completou de julho a setembro três trimestres con-

secutivos em queda, na comparação na margem, com ajuste 
sazonal, sob impactos negativos diversos, como custos mais 
elevados por efeitos de câmbio, alta de commodities, escassez 
hídrica e elevação de juros, ao lado de riscos políticos e fiscais 
minando confiança. A persistência de grande parte dos fatores 
promete um quarto trimestre e um 2022 ainda difícil para o 

setor. De acordo com dados divulgados ontem pelo IBGE, o 
total da indústria teve crescimento zero de julho a setembro 
em relação ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. 

O único desempenho positivo na decomposição da ativida-
de foi da construção, que avançou 3,9% no mesmo critério. 
A indústria de transformação caiu 1% e as indústrias extrati-
vas, 0,4%. O ramo da eletricidade, gás, água e esgoto recuou 
1,1%.

Indústria de transformação projeta 2022 difícil após três trimestres de retração

A TAG conseguiu definir espaço na sua malha de dutos 
para o transporte de gás natural por Equinor, Shell, Galp, 

Compass, PetroRecôncavo, Origem Energia e Proquigel, da 
Unigel. Juntas, as empresas solicitaram acesso para transpor-

TAG vai transportar gás de Equinor, Shell, Galp, Compass, PetroRecôncavo, Origem 
e Proquigel

te de 11,7 milhões de m3/dia. A TAG opera dutos nas regiões 
Norte, Nordeste e Sudeste, dispondo de uma capacidade firme 
contratada de movimentação de 74,67 milhões m³/d de gás 
natural.

Os principais índices de volume do segmento de produtos 
químicos de uso industrial registraram resultados positivos 

em outubro de 2021, na comparação com o mês anterior. O ín-
dice de produção subiu 5,51%, enquanto o de vendas internas 
teve elevação de 4,97%. A demanda local, medida pela variável 
consumo aparente nacional (CAN), teve alta de 0,4% e o índice 

Produção e vendas de químicos voltam a subir em outubro 2021 

de utilização da capacidade instalada registrou o patamar de 73% 
de taxa de ocupação das instalações. No que se refere ao índice 
de preços, a variável teve a terceira elevação consecutiva, com 
resultado de +4,93% em outubro, pressionada pelo mercado in-
ternacional e por altas de custos de matérias-primas e insumos 
básicos.

A garantia de suprimento de gás no país para 2022 foi dis-
cutida nesta semana, durante a reunião virtual do Fórum 

Nacional de Secretários de Estado de Minas e Energia (  FNSEME), 
presidido pelo secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de 
São Paulo, Marcos Penido.

No encontro, o Gerente Executivo de Gás e Energia da Petro-
bras, Álvaro Tupiassu, detalhou as principais causas relacionadas 
às novas modalidades e condições contratais para suprimento de 
gás no Brasil a partir de janeiro de 2022, entre elas a demanda 
elevada na China e na Europa e os estoques baixos e oferta res-
trita nos EUA, que elevaram o preço do GNL spot.

Diante deste cenário, Tupiassu explicou que a companhia vai 
cumprir integralmente os contratos já assinados e que, para o 
atendimento do mercado no curto prazo até a efetiva abertura 
e entrada de novos atores, a empresa adotou medidas adicio-
nais como a compra de um terço do volume da capacidade do 

Garantia de suprimento de gás para 2022 é discutida durante reunião do Fórum 
Nacional de Secretários de Estado de Minas e Energia

Terminal de Regaseificação da Bahia – TRBA, mediante prévia 
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE no âmbito do Termo de Compromisso de Cessação – TCC 
firmado, e que a partir da flexibilização provisória do percentual 
de metano na Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba 
– UTGCA pela ANP, a capacidade de oferta foi acrescentada de 3 
a 4 milhões m³ por dia.

Para Marcos Penido, o diálogo e a construção conjunta de so-
luções é essencial para diluir os impactos e flutuações sazonais e 
garantir a presença do gás na matriz energética, a retomada do 
crescimento econômico e contribuir nos esforços de descarboni-
zação, sempre priorizando a melhor condição para o consumidor.

O presidente do Conselho de Administração da Associação Bra-
sileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), 
Rafael Lamastra, pontuou que as negociações envolvem tanto a 
garantia de suprimento em relação ao preço do insumo


