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OPINIÃO
Prestação de serviços 
públicos no século XXI

Há bastante tempo se 

fala no Brasil sobre 

a modernização na 

prestação de serviços 

públicos

É aquela discussão entre 
os que defendem um 
controle maior do Es-

tado, que fornece servidores, 
insumos, materiais de consu-
mo e fi ca responsável pelos 
incidentes sobre pagamento de 
pessoal, etc., e os que defen-
dem cada vez mais um modelo 
do tipo concessão ou até de 
privatização, pura e simples.

O modelo público estatal, 
puro e simples, é aquele ao 
qual estamos acostumados 
e sabidamente não funciona 
mais. São servidores que não 
atendem corretamente os cida-
dãos e ainda entendem serem 
explorados. Têm privilégios de 
várias espécies e ainda assim 
não se sentem servidores do 
público, servidores públicos.

Mas não é só. Prédios pú-
blicos, materiais de consumo 
e insumos de uso constante, 
fi cam sem manutenção, sem 
investimento em aumento de 
capacidade de atendimento e 
tudo é mais difícil e acaba se 
tornando mais caro. O modelo 
de concessão do serviço públi-
co ao particular ou à privati-
zação direta, neste momento, 
acaba se tornando uma opção 
válida e importante.

Logicamente, haverá servi-
ços públicos dos quais o Estado 
não poderá abrir mão, sob pena 
de encarecimento e afasta-
mento dos mais necessitados, 
como a saúde, a educação de 
base, o transporte coletivo de 
massa e a segurança pública, 
por exemplo. Mas existem ou-
tras áreas nas quais o particu-
lar, quer através da concessão, 
quer através da privatização, 
com certeza consegue atender 
com maior efi ciência o cidadão.

Dia desses, falou-se nas 

concessões das rodovias pau-
listas, entre as mais modernas 
e seguras do Brasil, como um 
modelo de sucesso. Logo apa-
receram os críticos - com razão 
em parte - reclamando que isto 
é possível graças ao alto custo 
e grande número de pedágios 
nessas rodovias.

Pode ser, mas é inegável 
a melhoria da qualidade nos 
serviços prestados àqueles 
que usam as rodovias. Quem 
usa, paga pelo uso, sem que os 
impostos, pagos por todos de 
maneira genérica e indistinta, 
sejam utilizados nesses ser-
viços. Parece um tratamento 
justo com os impostos pagos 
por todos enquanto o uso é 
cobrado apenas de quem está 
nas rodovias.

Outro exemplo um pouco 
mais antigo, que essa geração 
mais jovem não se lembra e 
nem vai acreditar, é a difi cul-
dade para se ter uma linha 
de telefone, física. Celular 
então? Fila de anos e sorteios 
de poucas linhas disponíveis. 
Não existia a facilidade da 
compra de um chip, hoje, em 
qualquer comércio, até nos 
mais simples, nem a facilidade 
de contratar uma linha física 
instalada em poucos dias.

Tudo às custas da priva-
tização. Quem viveu aquele 
período sabe como era antes 
e como é hoje. Hoje é caro? 
Com certeza, mas a qualidade 
e a disponibilidade dos servi-
ços são inegáveis. Enfi m, um 
modelo mais moderno, com 
rigoroso controle do Estado 
permite que sejam gastos os 
recursos públicos onde real-
mente são necessários. Tudo 
isso com muita fi scalização e 
aplicação de pesadas penali-
dades no caso de falhas.

Vamos torcer para os próxi-
mos modelos também serem 
de sucesso. 

(*) - É advogado e professor da 
Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Alberto Rollo (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
UFSCar recebe inscrições para especialização 
em Ciência do Treinamento de Força 
@Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de 

especialização em Ciência do Treinamento de Força promovido 
pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O curso é coor-
denado pelo professor Cleiton Augusto Libardi, do Departamento de 
Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da Instituição, e 
os interessados podem se inscrever até o dia 9 de março, próximo 
sábado. As aulas começam no dia 16 de março e têm duração de 18 
meses. As inscrições devem ser feitas pelo site (https://bit.ly/2sMvsa1), 
onde podem ser consultados os valores de investimentos, além de 
informações completas sobre disciplinas e o cronograma do curso. 
Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo e-mail musculab@
gmail.com ou pelos telefones (16) 3306-6777, (16) 99747-3611 e 
(16) 3351-8294.

SPC Brasil tem serviço gratuito de alerta 
de documentos para quem perdeu CPF no 
Carnaval

@Os feriados prolongados são épocas propícias para as pessoas 
perderem seus documentos ou serem vítimas de furtos e roubos. 

Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostrou 
que 21% dos consumidores foram vítimas de fraudes ou transtornos 
no Carnaval do ano passado. Para minimizar esses riscos, o SPC 
Brasil oferece, gratuitamente, um serviço que dá ao consumidor a 
oportunidade de manter seus documentos em segurança. É o “SPC 
Alerta de Documentos”. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio 
de documentos pessoais, como CPF, CNPJ, certidão de nascimento, 
passaporte, cheques, cartões de crédito etc, o consumidor pode com-
parecer, pessoalmente, até um balcão de atendimento do SPC Brasil 
com o boletim de ocorrência em mãos. Com isso, o risco de fraudes 
é reduzido, já que os estabelecimentos comerciais são informados 
do problema, evitando os transtornos decorrentes de ter os dados 
pessoais utilizados por golpistas nas compras a prazo, quando são 
realizadas consultas no banco de dados do SPC Brasil para a concessão 
de crédito. Para consultar o Posto de Atendimento do SPC Brasil mais 
próximo da residência, o consumidor deve acessar a página: https://
www.spcbrasil.org.br/consumidor/postos-atendimento.

Silnei Kravaski (*)

Porém, nem tudo são boas notí-
cias. Os varejistas se depararão 
em 2019 com desafi os como alta 

tributação, margens apertadas de lucro 
e uma necessidade constante de investir 
em tecnologia, no enriquecimento da 
experiência do consumidor, em plata-
formas digitais e multicanais e, ainda, 
driblar a insufi ciente infraestrutura em 
telecomunicações. Se manter e crescer 
no varejo não é uma tarefa fácil, mas 
existem recursos que podem ajudar esta 
empreitada. A comunicação em nuvem 
terceirizada é um deles, uma vez que 
possui potencial para ajudar a reduzir 
os custos no varejo em até 30%. 

 
Vamos trazer um exemplo prático. Eu, 

como varejista, além de precisar investir 
nesses recursos tecnológicos para moder-
nizar o meu negócio, entregar o melhor 
serviço para o meu cliente e continuar 
crescendo, preciso também pensar em 
toda a infraestrutura de telefonia e co-
municação aplicada na minha loja. Esses 
fatores acabam de uma forma ou outra 
tirando o foco no que é mais importante: 
a operação da loja e o atendimento ao 
cliente. Perde-se muito tempo fazendo 
a gestão desses recursos e deixa-se de 
investir e colocar energia onde mais se 
faz necessário. Outro ponto importante 
é a questão da mobilidade. Com o mundo 
cada vez mais digital e tecnológico, poder 

fazer reuniões de equipe e calls de qual-
quer lugar reduz custos, além de ser bem 
mais prático. Sem falar da possibilidade 
de acessar qualquer dado, a qualquer 
momento. Ou mesmo, de fora da loja ou 
da sede, ter acesso ao seu ramal. Estas são 
vantagens da mobilidade, da comunicação 
em nuvem, que culminam na redução dos 
custos no varejo.  

 
Eu sei bem que só de pensar nos in-

vestimentos necessários vem aquele de-
sânimo e a sensação de que isso travará 
o crescimento e/ou impedirá a empresa 
de investir no que realmente parece ser 
o grande mote do momento, o “customer 
experience”. 

 
Defi nitivamente uma coisa não elimina a 

outra e o melhor é que não há impeditivos 
para se ter os dois tipos de investimento. 
Não pelo menos nos dias de hoje, na era 
do tudo como serviço ou do Everything 
as a Service (XaaS). Segundo pesquisa 
da Cisco, 95% das empresas já utilizam 
algum tipo de serviço na nuvem e até 2020, 
92% de todo o trabalho realizado pelas 
empresas será processado desta maneira. 
Literalmente, tudo pode ser terceirizado, 
desde a infraestrutura até a telefonia e 
comunicação, o que diminui o volume de 
recursos a ser direcionado para a atuali-
zação tecnológica. 

 
Os sistemas de comunicação em nuvem 

permitem que, através de um login e 

senha, conteúdos sejam compartilhadas 
e mensagens sejam enviadas, como se 
todos estivessem juntos participando 
de um grande grupo de trabalho.  A 
criação de experiências imersivas, a in-
corporação da realidade aumentada e da 
realidade virtual, que segundo o Gartner 
são tendências-chave na corrida para 
o digital, já fazem parte deste cenário.  
Tudo isso com a capacidade de se ter 
o controle do que está sendo enviado, 
com a segurança e a formalidade que 
esse tipo de comunicação exige.  Trei-
namentos à distância, inspeções de loja, 
checagem de estoque, tudo sem precisar 
estar presente fisicamente, poupando 
tempo e reduzindo custos no varejo de 
maneira preciosa. 

 
Terceirizar, contratar como serviço os 

recursos de tecnologia e comunicação, 
não só significa liberar-se do “problema”, 
como também dedicar mais tempo ao 
que realmente importa. Sem falar do 
upgrade do ponto de vista tecnológico: 
ter sempre o melhor, o mais moderno, 
o que salta aos olhos de quem quer 
crescer, aumentar vendas e reduzir os 
custos. Está mais do que na hora do 
varejo ingressar também na era do “tudo 
como serviço”. 

 
(*) É diretor executivo da Planus, empresa 

responsável pelo desenvolvimento do Planus IT 
360°, portfólio que ajuda as empresas a

prepararem-se para as novas demandas
da transformação digital.

Como a comunicação em nuvem pode 
ajudar a reduzir custos no varejo

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê um bom crescimento 
para o setor de varejo em 2019, da ordem de 5,2%

A chamada “ecotaxa” 
determina a aplicação 
de um imposto que 

vai de 1 mil euros a 2,5 mil 
euros sobre cada novo ve-
ículo com emissão de CO2 
superior a 160 g/km. A taxa 
é estabelecida com base em 
quatro suportes: os carros 
que emitirem de 161 a 175 g/
km, terão imposto ambiental 
de 1.100 euros; de 176 a 200 
g/km, 1.600 euros; de 201 até 
250 g/km, 2.000 euros; e mais 
de 250 g/km, 2.500 euros.

O imposto, que afeta ape-
nas carros comprados até 31 
de dezembro de 2021, não 
é aplicado a veículos de uso 
especial, como blindados, 
ambulâncias, veículos com 

Medida prevê, porém, incentivo a carros híbridos e elétricos.

Após 108 dias preso em 
Tóquio (Japão), o executi-
vo franco-brasileiro Carlos 
Ghosn, de 64 anos, foi liber-
tado ontem (6) sob fi ança de 
U$S 9 milhões (cerca de R$ 
34 milhões) e uma série de 
exigências. O ex-presidente 
da Nissan Motor deixou a pri-
são usando uniforme, gorro 
azul e máscara.

Ghosn foi indiciado por 
suspeita de fraudes e viola-
ção de instrumentos legais da 
empresa. A pena foi agravada 
pela quebra de confi ança por 
transferir inadequadamente 
os fundos da Nissan. Em ja-
neiro, o segundo pedido de 
liberdade, feito pela defesa 
de Ghosn, foi negado por 
um tribunal de Tóquio. Na 
ocasião, os advogados pro-

De máscara e boné, Ghosn 

deixa prisão em Tóquio.

Guaidó e Maduro 
convocam manifestações 
para sábado

O próximo sábado (9) será 
marcado por protestos na Ve-
nezuela. O presidente Nicolás 
Maduro e o autodeclarado pre-
sidente interino, Juan Guaidó, 
convocaram mobilizações para 
essa data. São manifestações 
com objetivos opostos: Maduro 
defende sua manutenção no 
poder, enquanto Guaidó quer 
assumir o governo. 

Maduro informou que prepara 
para sexta-feira (8), Dia Interna-
cional da Mulher, “importantes 
anúncios” para as venezuelanas. 
Não adiantou quais são. Ele apro-
veitou para convidar seus apoia-
dores para o protesto de sábado. 

Na terça (5), Guaidó se reuniu 
com líderes sindicalistas e reite-
rou que no dia 9 haverá manifes-
tações em favor da restauração 
da democracia e da liberdade na 
Venezuela. Ao retornar ao país há 
três dias, ele liderou um protesto. 
Na ocasião, seus apoiadores saí-
ram às ruas em Caracas e várias 
cidades do país (ABr).

A
N

SA

R
eu

te
rs

/K
yo

do

Itália começa a sobretaxar 
veículos poluentes

Entrou em vigor o mecanismo estabelecido na Lei Orçamentária da Itália que prevê sobretaxar veículos 
poluentes e dar incentivos fi scais a automóveis híbridos e elétricos

Câmara e gerou polêmica e 
protestos de montadoras e re-
vendedoras, que apontaram a 
possibilidade do novo impos-
to frear as vendas do setor. De 
acordo com revendedores e 
representantes do mercado, 
a “ecotaxa” pode impactar de 
maneira negativa nas vendas 
de automóveis na Itália. 

Isso porque o preço final 
dos veículos deverá ficar 
no mínimo 300 euros mais 
caro. Outro fator que fez os 
revendedores e montadoras 
criticarem a medida é os 
carros híbridos ou elétricos 
representarem apenas 8,5% 
do mercado, número insigni-
ficante perto do volume total 
do setor (ANSA).

acesso para cadeiras de ro-
das. Por outro lado, a medida 
também prevê um incentivo 
de 1,5 mil a 6 mil euros para 
aquisição de carros elétricos 
ou híbridos que emitem de 0 

a 70 CO2 g/km. O projeto é 
promovido pelo Ministério do 
Desenvolvimento Econômico.

O projeto foi aprovado 
em dezembro passado pela 
Comissão Orçamentária da 

Ghosn é libertado em Tóquio 
e terá de cumprir exigências

contra a libertação de Ghosn 
e o pagamento de fi ança. Foi 
seu terceiro pedido, mas pri-
meiro com uma nova equipe 
jurídica que ele contratou no 
mês passado. Pelos termos 
de fi ança, Ghosn fi ca proibido 
de deixar o país e deve aderir 
às condições destinadas a 
impedi-lo de fugir ou destruir 
provas. 

Também precisa de apro-
vação do tribunal para parti-
cipar de reuniões de diretoria 
na Nissan ou na Renault. 
Ele supervisionou a aliança 
entre as montadoras e a 
Mitsubishi Motors. A Nissan 
e Mitsubishi retiraram Ghosn 
da presidência. A Renault 
o manteve na direção. Mas 
ele fi nalmente renunciou em 
janeiro (ABr).

meteram apelar.
Na terça-feira (5), o Tribu-

nal Distrital de Tóquio rejeitou 
os recursos da Promotoria 


