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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa
Nas últimas décadas os programas de fidelidade deixaram de ser meros planos de
marketing dentro de empresas atacadistas, varejistas e de prestação de serviços e se tornaram
empresas independentes, cujo objeto principal é a criação de uma rede de empresas e clientes
mediante a concessão de pontos que são trocados por bens e serviços fornecidos pelas próprias
empresas que compõem a rede, bem como o gerenciamento do referido programa de
fidelização. As imagens abaixo resumem essa evolução:
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Segundo informações da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de
Fidelização (ABEMF), as principais empresas desse ramo em atividade no Brasil auferiram no
ano de 2018 receita superior a cinco bilhões de reais e possuem mais de 120 milhões de clientes
cadastrados.
A despeito do crescimento exponencial dessa atividade no país não existe, até o
momento, legislação específica sobre o tema, o que tem gerado as mais diversas interpretações
sobre qual espécie de arranjo negocial é firmado pelas empresas de fidelidade e o regime
jurídico tributário desses programas.
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Como exemplo dessa falta de entendimento sobre o que vem a ser um programa de
fidelidade e a atividade exercida por empresas que gerenciam estes programas destacamos o
Projeto de Lei nº 2.303/2015, de autoria do Deputado Aureo Ribeiro, que pretende incluir os
programas de milhagens aéreas como um arranjo de pagamento, de que trata a Lei nº
12.865/2013. Já o Projeto de Lei 436/2019, apresentado pelo ex-Deputado Arnaldo Jordy, busca
atribuir regime jurídico próprio aos programas de fidelidade.
Nas poucas decisões existentes sobre a matéria permanecem as divergências quanto ao
tipo de arranjo utilizado e o regime jurídico imposto a esses programas, tendo o CARF1
decidido tratar-se a atividade exercida pelas empresas de fidelização como uma espécie de
assunção de dívida, enquanto a Prefeitura de São Paulo2 classificou a atividade como uma
promoção de vendas. Já na doutrina, extremamente escassa, a discussão varia, por exemplo,
entre ser um negócio jurídico unilateral do tipo programa de recompensa3, até ser parte do
próprio contrato de compra e venda de bens que gerou os pontos4.
O principal ponto da pesquisa é, através da análise dos regulamentos das maiores
empresas do setor e da legislação vigente, definir o regime jurídico a que estão subordinados
os programas de fidelidade e identificar a tributação incidente sobre as companhias que
gerenciam os programas. A princípio não será analisada a tributação incidente nos outros atores
que compõem o programa, ou seja, empresas fomentadoras, empresas comerciais e clientes
pessoas físicas.
O trabalho abordará a tributação da atividade tanto no âmbito federal, quanto nos
âmbitos estadual e municipal, bem como o correto momento de incidência de cada exação,
sempre a luz da legislação vigente e jurisprudência existente. Haverá, ao final, sugestão de
proposição de legislação.
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•

Modelo de pesquisa
O modelo de pesquisa predominante é o de trabalho exploratório sobre práticas

jurídicas, pois visará identificar o regime jurídico aplicável aos programas de fidelidade e
indicar a melhor prática tributária a ser adotada pelas empresas que gerenciam os programas.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
•

Como operam os programas de fidelidade? Quais são as principais espécies de
programas? Quais os principais arranjos negociais usualmente adotados pelas maiores
empresas de fidelização do mercado brasileiro? Quais as normas contábeis que regem
essa atividade?
Para este quesito, além de pesquisa legislativa e bibliográfica, será realizada uma
pesquisa documental para verificar os regulamentos dos principais programas existentes
e a própria experiência do pesquisador, que é advogado atuante e possui clientes nesse
ramo de atividade.

•

Qual o regime jurídico a que se submetem as empresas gerenciadoras de programas de
fidelidade?
Para este quesito será utilizada a pesquisa legislativa e bibliográfica, bem como pesquisa
jurisprudencial, tendo em vista já existirem algumas decisões que tiveram que abordar
o tema.

•

Quais são as incidências tributárias sobre essa atividade? Qual é o momento de
incidência de cada tributo?
Neste quesito a pesquisa legislativa e jurisprudencial predominaram, tendo em vista que
sua resposta decorre da conclusão obtida no quesito anterior.

•

Quais as possíveis discussões tributárias que podem recair sobre as empresas que
exercem essa atividade e como podem ser mitigadas?
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Esse quesito demandará pesquisa jurisprudencial, além de pesquisa bibliográfica de
casos análogos.
•

Qual a prática tributária mais eficiente para este tipo de atividade, ou seja, quais
incidências tributárias e medidas devem ser adotadas pelas empresas gerenciadoras de
programas de fidelidade.
Para a recomendação dada neste quesito será utilizada a pesquisa de jurisprudência,
bibliográfica e, em especial, a própria experiência do pesquisador.

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
Na pesquisa preliminar realizada não foi identificada a existência de nenhum trabalho
acadêmico que tenha como objetivo discutir a tributação das empresas gerenciadoras de
programas de fidelidade. As poucas pesquisas existentes estão focadas na seara do Direito do
Consumidor.
Por outro lado, as empresas de fidelidade vêm crescendo substancialmente nos últimos
anos, seus faturamentos superam a casa dos cinco bilhões e suas atividades atingem mais de
120 milhões de clientes. As primeiras discussões tributárias sobre essa atividade começaram a
ser julgadas no âmbito administrativo somente em 2017/2018. Não há no ordenamento vigente
uma regulamentação especifica sobre o tema, o que tem gerado as mais diversas interpretações
sobre os arranjos firmados pelas companhias e o regime jurídico a que se submete essa
atividade.
O impacto de equivocada interpretação quanto à tributação incidente pode inviabilizar
a atividade dessas empresas. Por intermédio deste trabalho espera-se apresentar a adequada
tributação ao setor, auxiliando empresas e as autoridades fiscais.
4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
Como advogado atuante na área tributária tive o prazer de assessorar empresas que
atuam no ramo de fidelização, tendo auxiliado em diversas discussões tributárias e/ou na
definição da tributação incidente em alguns arranjos.
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5. Incidências Tributárias
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8. Conclusão e recomendações práticas

