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OPINIÃO

O rumo da prosperidade

A era Bolsonaro começa 

com ventos favoráveis 

para a economia 

brasileira antes mesmo 

da posse

Com o compromisso anun-
ciado de destravar as 
amarras que vinham im-

pedindo o crescimento - como 
o empenho de reformar a Previ-
dência o quanto antes -, de abrir 
o mercado externo para além 
de interesses ideológicos, de 
propor medidas de proteção às 
empresas, o que deve ampliar o 
mercado de trabalho e reduzir o 
suplício de mais de doze milhões 
de trabalhadores.

Mas, se não houver uma 
atenção especial para a reforma 
tributária, todo o arcabouço 
de medidas anunciadas pode 
fi car nisso mesmo: um mar de 
intenções sem uma base sólida 
para sustentá-lo. É preciso olhar 
para o País real. Enquanto as 
empresas estiverem submeti-
das ao garrote da burocracia e 
a uma das mais pesadas cargas 
tributárias do planeta, o esforço 
por uma economia mais aberta 
e moderna pode cair no vazio 
pela falta de estímulo para em-
preender.

Por ora, tivemos apenas 
sinalizações. O presidente 
eleito já falou em liberdade de 
empreender, em facilitar a vida 
de quem produz, enquanto seu 
vice, general Mourão, aventava 
a possibilidade de retorno da 
famigerada CPMF, sendo pron-
tamente desmentido. Logo a 
CPMF, extinta por pressão da 
sociedade brasileira e de institui-
ções comprometidas com o País, 
como o SESCON-SP. Aliás, nossa 
entidade contempla pontos em 
nome das empresas represen-
tadas e do empreendedorismo, 
como a simplifi cação do sistema 
tributário, segurança jurídica, o 
incentivo aos bons pagadores e 
a prioridade do aspecto orien-
tador na fi scalização. 

Há iniciativas no Congresso 
para simplifi car o sistema com 
a criação do Imposto de Valor 
Agregado, o IVA, em substitui-
ção a cinco ou seis impostos e 
contribuições, como PIS, Cofi ns, 
ICMs etc. A proposta simplifi ca 
e em muitos casos impede a 
bitributação. O problema é que 
se discute uma modernização 
há décadas e a situação só se 
deteriora, enquanto o Fisco mo-
derniza sua máquina e também 
acaba complicando com uma 

exigência sem fi m de obrigações 
acessórias. 

Na verdade, nosso sistema 
tributário é uma colcha de reta-
lhos. Temos de tudo no Brasil: 
IPI, ICMS, COFINS, CSLL, ISS 
e mais uma fi leira de siglas, 
tudo aplicado de uma vez só. 
Em países evoluídos existem 
também esses tributos – mas 
cada qual tem o seu, isolado e 
bem dosado para facilitar a vida 
das empresas. 

Aqui falta segurança jurídica, 
pois leis e normas vão se sobre-
pondo e criando um labirinto 
sem saída. O Brasil é um dos 
países mais complicados para as 
empresas calcularem e pagarem 
tributos. 

Para estar em dia com a legis-
lação tributária, são necessárias 
1.958 horas, de acordo com o 
último estudo feito pelo Banco 
Mundial e pela Pricewaterhou-
seCoopers. Apesar de ter me-
lhorado nos últimos anos, este 
número ainda é muito maior que 
em outros países: na Bolívia, por 
exemplo, que ocupa o penúlti-
mo lugar no ranking geral, são 
demandadas 1.025 horas anuais. 
E isso custa muito caro. 

Desde que a Constituição de 
1988 entrou em vigor, mais de 
cinco milhões de normas foram 
criadas para reger a vida do ci-
dadão brasileiro, entre emendas 
constitucionais, leis delegadas, 
complementares e ordinárias, 
medidas provisórias, decretos 
e normas complementares e ou-
tros. Ou seja, foram publicadas, 
em média, mais de 782 normas 
por dia nos âmbitos federal, 
estadual e municipal.

Sabemos que não é fácil mudar 
este estado de coisas. Se alguém 
decide alterar um ICMS, por 
exemplo, no dia seguinte uma 
caravana de governadores e se-
cretários de Estado desembarca 
em Brasília para se contrapor à 
ideia. Os Estados sempre impe-
diram uma reforma tributária 
séria. O presidente eleito Jair 
Bolsonaro está amparado na 
escolha de mais de 57 milhões 
de brasileiros. Dessa forma tem 
retaguarda para empreender, 
fi nalmente, uma reforma tribu-
tária que seja digna deste nome. 
O Brasil merece este benefício 
para que possa continuar sua 
caminhada em direção ao 
desenvolvimento .

 
(*) - É presidente do SESCON–

SP (Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas 

de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas).
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Engineering For Kids apresenta 
programação especial de férias
@As férias de aproximam e a Engineering For Kids, escola 

que oferece cursos de engenharia, programação e robótica 
em São Paulo, apresenta sua programação especial de férias 
com uma série de programas práticos para crianças de 4 a 14 
anos. Os cursos, com duração de uma semana, ministram disci-
plinas de Engenharia, Minecraft, Programação e Robótica que 
estimulam o trabalho em equipe, a competição, e o interesse 
pela Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, tudo isso 
de forma muito divertida e estimulante. As atividades começam 
no dia 17/12 e finalizam dia 24/01/2019. Os valores variam de 
R$480,00 a R$590,00.

Inscrições prorrogadas para hackatona 
continental de mobilidade urbana
@O prazo para inscrição no 1º Y4PT Continental Transport 

Hackathon Américas 2018 (HACKAMERICAS 2018) foi 
prorrogado até o próximo domingo (25). O evento acontecerá na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie, entre os dias 30/11 e 1º/12. O grupo brasileiro 
vencedor receberá 10 mil dólares para a incubação da solução 
encontrada a dos desafios propostos e concorrerá a uma vaga 
para participar da 3ª Hackathon Global de Transporte – Y4PT 
Estocolmo 2019, na Suécia. Os interessados em participar dessa 
disputa devem se inscrever pelo site http://www.hackamericas.
org/saopaulo/. O cadastro das inscrições pode ser feito em grupo 
ou de maneira individual – dessa forma, o participante será inse-
rido em um dos grupos montados no primeiro dia da maratona. 
As equipes multidisciplinares, formadas por mínimo de três e 
máximo de cinco participantes, disputarão entre si para criar 
as melhores soluções inovadoras para os desafios de mobilidade 
atuais e futuros da Região Metropolitana de São Paulo.

Às vésperas de mais uma edição da 
Black Friday, que será realizada no 
dia 23 de novembro, consumidores 

devem redobrar a atenção ao comprar pela 
Internet. Para não ser vítima de fraude é 
preciso avaliar, entre outros itens, a segu-
rança do site e a reputação em serviços 
de atendimento ao consumidor, como o 
ReclameAQUI.

Na CentralAr.com, e-commerce líder 
em vendas de ar-condicionado no Brasil, 
os selos “Site Blindado” e “Selo SSL Blin-
dado”, atestam a segurança da navegação 
e dos dados do cliente, o selo “Compra & 
Confi a” atesta a segurança da compra e 
evita fraudes, e o certifi cado “Trust Vox” 
audita as avaliações do site, confi rmando 
que foram realizadas por consumidores 
reais e sem edições. “Trabalhamos, dia-
riamente, para garantir a criptografi a 
dos dados dos nossos clientes, ou seja, 
nenhuma informação inserida no nosso 
domínio é captada e utilizada para outros 
fi ns”, afi rma o gerente de T.I. da empresa, 
Ricardo Afonso Vieira.

A CentralAr.com investiu também em 
tecnologia para validar a segurança de 

todas as páginas disponíveis para navega-
ção, ou seja, o e-commerce possui https 
(Hyper Text Transfer Protocol Secure) 
desde a página inicial até a fi nalização 
da compra. “O ‘https’ que, em português, 
signifi ca Protocolo de Transferência de 
Hipertexto Seguro, e é essencial para a 
segurança dos dados. Ele garante credi-
bilidade ao site e atesta a navegação sem 
interceptação de hackers. Para checar se 
está navegando em um site com https, o 
consumidor deve verifi car se o endereço, 
na barra do navegador, está na cor verde”, 
explica Vieira.

O especialista lista algumas caracterís-
ticas que os consumidores devem fi car 
atentos antes de comprar pela Internet. 
Confi ra:

 • E-commerces confi áveis possuem selos 
de segurança e são auditados constan-
temente por empresas especializadas 
em segurança on-line. Na maioria dos 
casos estes selos fi cam disponíveis no 
rodapé das páginas;

 • Selos de reputação, como o RA 
1000, do ReclameAQUI, e os selos 

disponibilizados pelo e-Bit atestam 
a qualidade dos serviços prestados 
ao consumidor e também devem ser 
analisados;

 • Ao se interessar por um produto 
oferecido em banners disponíveis em 
redes sociais ou sites de notícias, o 
consumidor deve verifi car a URL da 
loja após clicar neste banner, ou seja, 
checar se o endereço on-line apontado 
no link condiz realmente com o nome 
da loja;

 • A orientação anterior também vale 
para o clique em links recebidos por 
e-mail. Neste caso, é importante ainda 
verifi car a presença de anexos. Geral-
mente, newsletters com promoções 
não contém anexos.

“Em todos os casos, o consumidor pode 
fazer uma pesquisa prévia na Internet e em 
redes sociais sobre a loja antes de fechar 
a compra. É indicado também avaliar 
comentários positivos e negativos sobre 
o vendedor, o que pode evitar surpresas 
após a fi nalização da venda”, recomenda 
o gerente.

Segurança na Internet: consumidor deve fi car 
de olho durante a Black Friday

Gerente de T.I. da CentralAr.com, Ricardo Afonso Vieira, dá dicas para os consumidores não terem 
surpresas após a data

Zuckerberg nega que 
deixará comando do 
Facebook

Criticado e pressionado a re-
nunciar, o fundador e CEO do 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
negou a possibilidade de se 
afastar do comando da empresa. 
Em entrevista à CNN Business, o 
executivo disse que “esse não é 
o plano”, referindo-se à possível 
renúncia. “Eu não vou fazer isso 
[fi car no cargo] para sempre, mas 
atualmente eu não penso que isso 
faça sentido”.

Recentemente, o Facebook 
foi acusado de não impedir uma 
suposta interferência russa nas 
eleições norte-americanas de 2016, 
vencidas pelo republicano Donald 
Trump. Na semana passada, o jor-
nal “The New York Times” publicou 
uma reportagem alegando que o 
Facebook sabia da interferência 
russa, mas ignorou isso delibera-
damente.

A rede social também apareceu 
envolvida no escândalo da Cam-
bridge Analytica, sobre o vazamen-
to de dados privados de usuários. 
Os cenários geraram uma crise de 
desconfi ança em relação ao Face-
book, e analistas indicam a postura 
e as omissões de Zuckerberg como 
agravantes (ANSA).

Outros 27% dos traba-
lhadores pretendem 
poupar ou investir o 

valor recebido, enquanto 17% 
pretendem utilizar o dinheiro 
extra para quitar dívidas em 
atraso. A pesquisa, feita nas 
27 capitais do país com 761 
pessoas, revelou que 16% vão 
gastar o 13°salário durante as 
festividades de Natal e Ano 
Novo e 13% vão pagar despesas 
essenciais da casa, como contas 
de água e luz. 

Para 11%, a alternativa é o uso 
do recurso para o pagamento 
de tributos e impostos típicos 
de início de ano, como IPTU e 
IPVA, por exemplo. “O dinhei-
ro deveria ser primeiramente 
pensado para pagar dívidas 
atrasadas, empréstimos ou 
para investir. Se o consumidor 
tem apenas uma dívida em 
aberto, é mais fácil resolver o 
problema. Caso exista mais de 
uma, o ideal é escolher aquela 

44% dos entrevistados pretendem fazer alguma atividade que 

possa gerar renda extra para comprar mais presentes de Natal.

A futura primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, disse 
ontem (21) que, a partir de 
janeiro de 2019, quer parti-
cipar do maior número pos-
sível de programas sociais. 
Ela quer atuar principal-
mente em atividades ligadas 
às pessoas com deficiência.

“Era algo que eu já fazia 
antes de conhecer [o pre-
sidente eleito], Jair [Bolso-
naro]”, afirmou Michelle, 
referindo-se ao marido, após 
deixar o Centro Cultural do 
Banco do Brasil (CCBB) em 
Brasília, onde funciona o ga-
binete de transição. Michelle 
indicou que compreende seu 
trabalho social como missão. 
“Deus que colocou [isso] na 
minha vida”, afi rmou.

Acompanhada da atual 
primeira-dama, Marcela 
Temer, Michelle foi ao Palá-
cio da Alvorada, residência 
oficial do presidente da Re-

Futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro.
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Trabalhadores que usarão 13º para 
presentes de Natal chegam a 23%

Estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) indica que dois a cada dez trabalhadores, 23%, que receberão o 13º salário neste fi nal de 
ano usarão parte do dinheiro para comprar presentes de Natal

início de ano também deve ser 
uma prioridade do consumidor. 
Todos os anos elas aparecem, 
mas muitos só deixam para 
pensar nessas despesas quando 
elas chegam”, alerta.

A pesquisa também mostrou 
que 44% dos entrevistados pre-
tendem fazer alguma atividade 
que possa gerar renda extra 
para comprar mais presentes 
de Natal. Esse grupo abrange 
principalmente os mais jovens 
(54%) e as pessoas das classes 
C, D e E (51%). “Muitos consu-
midores costumam recorrer aos 
trabalhos informais e tempo-
rários para comprar presentes 
melhores ou em maior quanti-
dade”. Vignoli orienta ainda a 
não dividir o pagamento dos 
presentes em muitas parcelas 
para não sobrecarregar o orça-
mento com as contas de início 
de ano, e pesquisar bastante 
para conseguir bons descontos 
e condições vantajosas (ABr).

que está atrasada ou optar pela 
que possui o valor com juros 
mais altos como, por exemplo, 
cheque especial e cartão de 
crédito”, recomenda o educa-
dor fi nanceiro do SPC Brasil, 
José Vignoli.

Segundo ele, é importante 

considerar os gastos que cos-
tumam aparecer no começo 
do ano, como o IPTU, as men-
salidades escolares e o IPVA, 
por exemplo. “Assim como a 
quitação de dívidas atrasadas, 
a formação de uma reserva para 
saldar compromissos típicos de 

Michelle: atuará no maior número 
de programas sociais

pública, e à Granja do Torto, 
outro local de moradia da 
Presidência. Michelle  conhe-
ceu os dois locais para definir 
onde a família vai morar. Po-
rém, até 1º de janeiro de 2019, 

quando ocorre a posse, a 
família deve permanecer na 
casa da Granja do Torto. Ela 
disse que vai escolher um 
local menor, pois tem uma 
filha de 7 anos (ABr). 


