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OPINIÃO
Abertura!

A necessidade de 

novidades, por parte de 

nossa sociedade, não se 

restringe ao campo da 

moda ou do consumo, 

mas alcança até áreas 

insuspeitas, como a 

economia

Nos últimos anos, por 
exemplo, a solução para 
o crescimento econô-

mico passou por várias ideias 
que foram consumidas rapida-
mente e substituídas sempre 
pela novidade mais recente. 
A moda atual, neste campo, 
não é propriamente nova, e 
elege a abertura comercial, de 
preferência ampla e unilateral, 
como o remédio infalível para 
aumentar a produtividade e 
a competitividade dos produ-
tos brasileiros tanto de bens 
quanto de serviços, via maior 
concorrência com os produto-
res externos, o que traria como 
consequência a retomada do 
crescimento.   

A ferramenta para tanto é uma 
forte redução das atuais alíquo-
tas do imposto de importação, 
eventualmente até zerá-las. Ora, 
se isto resolve nossos problemas, 
porquê temos e mantemos o 
imposto de importação? Antes 
que alguém pense que se trata 
de mais uma jabuticaba, é bom 
esclarecer que todos os países 
do mundo taxam, em maior ou 
menor grau, os produtos e ser-
viços que eles importam.

É bom deixar claro que as 
tarifas alfandegárias não fo-
ram criadas para os governos 
arrecadarem mais, ainda que, 
eventualmente, seu efeito não 
seja desprezível. A razão para 
sua existência é a de cumprir 
outra função, ou seja, equalizar 
a diferença de custos de produ-
ção internos e externos ou em 
casos mais específi cos proteger 
a indústria local da concorrência 
externa.

No caso brasileiro houve 
alguns períodos nos quais as 
tarifas alfandegárias foram uti-
lizadas para proteger setores 
nascentes como no caso da 
indústria da informática ou, 
mais antigamente, os governos 
usaram e abusaram deste recur-
so para restringir importações, 
em função das históricas difi -
culdades do país em conseguir 

dólares sufi cientes para pagar 
nossas importações.

Nas últimas décadas, entre-
tanto, o imposto de importação, 
em maior ou menor grau, tem 
cumprido seu papel de com-
pensar as eventuais diferenças 
de custos internos face aos 
externos, quando devidas a 
fatores sistêmicos e não espe-
cifi camente às defi ciências da 
indústria brasileira. Assim, antes 
de afi rmar que nossas tarifas 
são altas, é necessário verifi car 
se elas cumprem o papel para o 
qual foram criadas, ou seja, se 
elas compensam o custo Brasil.

Os custos adicionais, em rela-
ção aos principais concorrentes 
externos, que o Brasil impõe a 
quem aqui produz, ou seja, o cus-
to Brasil é atualmente da ordem 
de trinta pontos percentuais o 
que signifi ca que a tarifa média 
brasileira deveria ser de 21% 
apenas para compensar o fato de 
que produzir aqui é mais caro do 
que lá fora. A consequência é que 
a produção brasileira, com uma 
tarifa nominal média ao redor de 
14%, não está sendo protegida. 

Nossas tarifas alfandegárias 
tem muitos defeitos começan-
do com o fato das alíquotas de 
matérias primas serem, às vezes, 
assemelhadas às de produtos 
fi nais mas, as acusações de que 
são muito altas levam em conta 
apenas o valor nominal do impos-
to, quando, na realidade, face ao 
elevado custo Brasil, são um ver-
dadeiro subsídio às importações, 
fato comprovado pelos enormes 
defi cits na balança comercial dos 
manufaturados, em períodos de 
crescimento do país.

Assim, por uma questão de 
bom senso, a prioridade a ser 
enfrentada pelo próximo go-
verno, dentro de uma agenda 
de competitividade, é a redução 
sistemática do custo Brasil pro-
movendo uma reforma tributária 
que simplifique o sistema e 
redistribua impostos entre os 
diversos setores e uma redução 
dos juros reais de mercado ao 
nível de nossos concorrentes, 
apenas para fi car com os dois 
principais fatores. 

Depois disto poderemos vol-
tar a falar de abertura, sempre 
negociada.

 
(*) - É empresário e presidente do 
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News@TI
Contratação de empréstimo consignado por 
Whastapp
@A Creditoo, primeira plataforma 100% online de empréstimo con-

signado para funcionários de empresas privadas, acaba de lançar 
uma tecnologia que permite a contratação do empréstimo diretamente 
pelo Whatsapp. Agora, os funcionários de mais de 80 empresas parceiras 
podem realizar a contratação de maneira fácil e rápida diretamente no 
aplicativo (https://www.creditoo.com.br/).

ESPM abre inscrições para curso de férias de 
Atendimento a Clientes
@Na edição anterior, o curso de férias da ESPM-SP "Atendimento a 

Clientes: como atingir a excelência em serviços" foi reformulado 
para atender os dilemas e os desafi os de satisfazer os clientes frente a 
complexidade do cenário digital. O novo programa teve a carga horária 
modifi cada para 9 horas, além de contemplar novos módulos em sua 
grade de ensino. Em 2019, além de continuar o debate sobre o impacto 
da tecnologia no processo de relacionamento com o cliente, o curso traz 
temas atuais, como “Novos padrões e referenciais de liderança e gestão”,  
“O impacto das redes sociais e da tecnologia digital: as demandas de 
hoje e de sempre”, e “O contexto da satisfação do cliente: empresa, 
produto e atendimento.” O curso acontece de 21 a 23 de janeiro, na 
ESPM, em São Paulo. As vagas são limitadas, por isso, quem quiser 
participar deve se inscrever pelo site da ESPM, no endereço: https://
www.espm.br/educacao_continuada/atendimento-a-clientes-como-
-atingir-a-excelencia-em-servicos/

BB lança aplicativo para correspondentes 
negociais
@Os correspondentes negociais do Banco do Brasil contam com 

uma nova solução que promete facilitar a contratação de crédito 
pessoal: o aplicativo MaisBB, disponível neste primeiro momento 
para download gratuito para Android. A ferramenta, inédita entre 
os bancos, compartilha serviços com o portal do Correspondente e 
possibilita otimização do atendimento ao cliente desde o primeiro 
contato até o pós-venda.

Empresa de TI dá dicas para o 
internauta ter uma navegação 
segura e não correr o risco de 
ter seus dados vazados

 

A transformação digital proporciona 
acesso a uma infi nidade de infor-
mações, dados, diversão e entrete-

nimento. Porém, é necessário ter muito 
cuidado para não cair em fraudes e ter 
as informações vazadas por aí. Segundo 
uma pesquisa da empresa americana de 
gerenciamento de risco LexisNexis, o Brasil 
é alvo frequente para golpes digitais e tem 
maior custo para lidar com fraudes eletrô-
nicas do que outras grandes economias da 
América Latina.

Nesse sentido, Sylvestre Mergulhão, CIO 
da Impulso, ecossistema de serviços para 
potencializar time de tecnologia, elenca 
algumas dicas para as pessoas navegarem 
de forma segura na internet.

Senhas

Os erros mais comuns cometidos pelas 
pessoas são as senhas fáceis. A utilização 
de data de aniversário, as mesmas senhas 
para todas as redes ou até mesmo números 
seguidos ou nomes não são recomendáveis. 
Para criar uma senha segura, o ideal é usar 
a criatividade para gerar dados complexos e 

Confi ra dicas para não cair
em um golpe digital

redes sociais ou aplicativos de banco quan-
do conectado.

Antivírus

Ter um antivírus e mantê-lo atualizado 
é fundamental, principalmente para quem 
utiliza o sistema operacional Windows. O 
sistema é o mais utilizado no mundo e os 
hackers focam nele, pois a chance de ter uma 
pessoa que caia em algum golpe é grande. 

Compras pela internet

As lojas online confi áveis são aquelas que 
trazem um cadeado na barra de endereços, 
o que indica que aquele portal é seguro. 
Além disso, é sempre importante verifi car 
se o site tem no rodapé o CNPJ e pesquisar 
se a loja tem endereço físico. Essas são al-
gumas das atitudes que devem ser levadas 
em consideração na hora da compra online.

Redes Sociais

Muitas pessoas esquecem que ao publicar 
uma informação pessoal na internet, ela 
fi cará lá para sempre, mesmo que tenha 
sido excluída, pois isso não impede que 
outra pessoa tenha copiado a publicação. 
O ideal é ter um fi ltro e não colocar infor-
mações inadequadas ou até mesmo limitar 
o número de pessoas que vejam aquela 
publicação. Informações como localiza-
ção e documentos podem ser usados por 
cibercriminosos em fraudes.

difíceis de serem adivinhados por terceiros. 
Uma dica é fazer uma combinação, utilize 
frase de um pensador que você goste, use 
até dois números seguidos e/ou a primeira 
letra do nome preferido.

Atualização de Software

As últimas atualizações disponíveis de 
um aplicativo são correções de algo que não 
deu certo anteriormente. É recomendável 
estar com os aplicativos atualizados, já que 
as novas versões trazem novas informa-
ções e favorecem a segurança de dados 
do usuário. Se não há essa atualização, o 
dispositivo fi ca vulnerável a ataques.

Conexão

Evite o acesso a redes públicas de Wi Fi. 
Elas podem ser potencialmente perigosas. 
Quando estiver em dúvida em relação à 
segurança da rede, evite entrar em e-mail, 
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A dieta mediterrânea foi escolhida como 
a melhor para 2019, em ranking divulgado 
pela empresa de mídia americana “US 
News and World Report”. Ao todo, foram 
avaliadas 41 dentre as mais populares 
dietas do mundo, e a mediterrânea tam-
bém triunfou em algumas subcategorias, 
como melhor dieta para comida saudável, 
melhor dieta para controle de diabetes e 
dieta mais fácil de seguir.

O resultado não surpreende, já que 
diversos estudos mostram que seu pla-
no de alimentação pode reduzir o risco 
de diabetes, colesterol alto, demência, 
perda de memória, depressão e câncer 
de mama. Apesar de a dieta mediterrâ-
nea não ser exata, uma vez que gregos, 
italianos, franceses e espanhóis se 
alimentam diferentemente, seus prin-
cípios são os mesmos, e os pratos da 

Ranking foi feito por painel de 

especialistas em saúde.

Em setembro passado, a 
Suprema Corte da Índia 
revogara a proibição his-

tórica que vetava a entrada no 
templo de mulheres em idade 
fértil, entre 10 e 50 anos, por 
serem consideradas “impuras”. 

Ainda assim, desde então, 
conservadores apoiados pelo 
Partido do Povo Indiano (BJP), 
do primeiro-ministro Narendra 
Modi, têm impedido tentativas 
de mulheres entrarem em Saba-
rimala, usando até a violência.

Em função disso, Kanaka 
Durga, 39 anos, e Bindu Am-
mini, 40, entraram no templo 
sem serem vistas e com escolta 
policial.

Entretanto, as câmeras de 
segurança fl agraram as mu-
lheres correndo para dentro 
do santuário usando túnicas 
pretas. Assim que a notícia va-
zou, o líder espiritual do templo 
fechou o local para um ritual de 
purifi cação. A visita enfureceu 
os fundamentalistas, que anun-
ciaram dois dias de protestos 
em Kerala e realizaram greves 

Indianos protestam contra abertura de templo hindu a mulheres em Kerala.
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Entrada de mulheres em templo 
hindu gera protestos na Índia

Duas mulheres entraram escondidas no templo Sabarimala, um dos mais sagrados do hinduísmo e 
situado no estado de Kerala, na Índia, onde manifestantes protestam há meses contra a presença 
feminina no local

ontem (3). Os confrontos com 
a polícia já deixaram ao menos 
um morto e 15 feridos.

Por outro lado, o governo 
de Kerala, liderado por uma 

aliança de esquerda, realizara 
na última terça (2) um grande 
protesto, apelidado de “muro 
de mulheres”, que contou com 
mais de 3 milhões de indianas 

formando uma parede humana 
de 620 quilômetros. A mani-
festação pediu igualdade de 
gênero e apoio ao veredito da 
Suprema Corte (ANSA).

Dieta mediterrânea é eleita a melhor 
para seguir em 2019

A maior parte das refeições é focada em 
frutas, vegetais, grãos, ervas, amêndoas 
e azeite de oliva. Quase não se vê açúcar, 
farinha ou manteiga. A carne vermelha 
aparece poucas vezes, enquanto o peixe 
é mais presente. Para fazer o ranking, 
um painel de especialistas em saúde, 
principalmente em problemas de coração, 
diabetes, nutrição e obesidade, analisou 
periódicos médicos sobre dietas e relató-
rios governamentais. 

O ponto em comum entre todos os 
planos de alimentação é o uso mínimo 
de produtos processados, dando maior 
foco para frutas e vegetais. Em 2018, a 
dieta mediterrânea empatara na primeira 
posição com a “Dash”, plano semivegeta-
riano criado por um instituto americano 
de prevenção de hipertensão e que em 
2019 fi cou em segundo lugar (ANSA).

região são sempre associados a ossos 
mais fortes, coração mais saudável e 
vida mais longa. 


