
Só o liberalismo 
pode salvar o Brasil

Expressiva parcela 
do nosso país 
parece resistente 
a mudanças 
necessárias

Assim foi em relação à 
reforma trabalhista, 
felizmente aprovada. 

A previdenciária passou 
quando a opinião pública 
entendeu o tamanho do 
problema, firmou posição e 
cobrou. Agora, temos uma 
agenda liberal a nortear a 
política econômica e, mais 
uma vez, vozes se levantam 
contra qualquer medida que 
venha nessa direção.

E qual é a essência dessa 
agenda liberal? Ter o Estado 
como indutor do desenvol-
vimento; ter o investimento 
privado promovendo o 
desenvolvimento; liberar o 
Estado para investir em se-
tores essenciais, suprindo a 
eventual ausência de capital 
empresarial.

A execução dessa agenda 
parte de um diagnóstico 
preciso sobre onde o Estado 
é ou não eficiente, o que 
pode ser ou não privatizado, 
ser objeto de concessões ou 
de parcerias público-priva-
das, mapear órgãos públicos 
que podem ser fundidos, 
absorvidos ou simplesmen-
te suprimidos.

As premissas do libera-
lismo, abraçadas por vários 
países progressistas, são 
atribuídas ao filósofo inglês 
John Locke (século XVII), 
tendo por base o contrato 
social, o direito natural à 
vida, à liberdade e à proprie-
dade. Ganhou notoriedade 
durante o Iluminismo, que 
dominou a Europa no século 
XVII. 

Hoje, o liberalismo é defi-
nido como uma filosofia po-
lítica e moral, cujos valores 
são liberdade, igualdade, 
direitos individuais, de-
mocracia, igualdade racial 
e de gênero, liberdade de 
expressão e de imprensa, 

pluralidade de opiniões e 
livre mercado, sem a mão 
pesada do Estado limitando 
sua capacidade realizadora.

A questão é que essa 
agenda liberal mexe com 
interesses corporativos. E 
eles são poderosos. Mandam 
no Congresso, nos governos 
e até mesmo no Judiciá-
rio. Prefeito, governador, 
ministro ou presidente 
da República que deseja 
promover uma mudança 
transformadora termina 
enclausurado. E a forma 
de libertá-los é a pressão 
popular. Existem estatais 
que serão mais produtivas 
nas mãos do setor privado. 
Basta ver o que aconteceu 
com a telefonia e com as 
rodovias. 

E que irá acontecer com 
o saneamento básico, com 
a aprovação do novo marco 
legal. A questão é: o que 
fazer com os funcionários, 
frise-se, concursados? Exo-
nerá-los simplesmente? 
Podemos pensar em várias 
possibilidades de aproveitar 
essa mão de obra, realocan-
do-a em setores onde é níti-
da a escassez de funcioná-
rios. Se imaginarmos apenas 
o volume de documentos 
que existe Brasil a fora para 
ser digitalizado, temos aí um 
campo enorme de trabalho 
útil e necessário.

A União não tem recursos. 
Precisa deles para levar 
avante programas sociais 
imprescindíveis. Os inves-
tidores privados têm como 
suprir essa lacuna e prestar 
os serviços que a sociedade 
há anos espera receber, haja 
vista os elevados impostos 
que arrecada. 

O primeiro passo é as-
sumir de vez essa agenda 
liberal. O segundo, construir 
arcabouço legal que garanta 
segurança jurídica ao capi-
tal nacional e internacional. 
O terceiro é finalmente ver 
o eterno país do futuro 
acontecer.
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Recentemente, foi di-
vulgado que parte dos 
funcionários públicos 

chineses já recebem os seus 
salários em e-RMB e que as 
autoridades chinesas têm 
distribuído esta moeda para 
a população, por meio de 
sorteios. 

A e-RMB é a versão chine-
sa da Central Bank Digital 
Currency (CBDC), moeda 
digital emitida pelos ban-
cos centrais que, embora 
nos remeta às conhecidas 
moedas digitais, como o bi-
tcoin, se diferencia por ser 
emitida pelas autoridades 
monetárias de cada país. 
Sendo assim, sua emissão e 
circulação são controladas 
e fiscalizadas pelos órgãos 
governamentais, o que não 
ocorre com bitcoin, ethe-
reum, ripple e outras simi-
lares oferecidas no mercado 
financeiro global. 

Segundo os noticiários, a 
China não só está adotan-
do o e-RMB como também 
pensa em criar um sistema 
internacional de pagamen-
tos, como o sistema SWIFT, 

As moedas digitais criadas pelos bancos centrais é só mais uma 
forma de emissão e circulação da moeda corrente de um país.

Vivaldo José Breternitz (*)

Ransomware é um tipo de softwa-
re usado por hackers que impede o 
acesso aos dados de uma empresa 
ou pessoa; aqueles que o utilizam, 
cobram um resgate, usualmente em 
bitcoins, para que o acesso possa ser 
restabelecido. A palavra ransom, em 
inglês, significa resgate; caso ele não 
seja pago, os dados são apagados ou 
então tornados públicos, causando 
danos aos seus proprietários. Ataques 
de ransomware fizeram milhares de 
vítimas nos Estados Unidos durante o 
ano de 2020.

Cerca de 2.500 órgãos governa-
mentais, instituições de ensino e 
saúde, bem como empresas privadas, 
foram atingidos. Não há informações 
sobre o número de pessoas físicas 
atacadas. Enquanto algumas orga-
nizações cedem a esses pedidos de 
resgate, pagando valores elevados, 
pois acreditam que essa é a maneira 
mais rápida de voltar a operar nor-
malmente, outras recusam-se a pagar 
e podem passar muito tempo até que 
seus sistemas voltem ao ar. 

Mas a novidade ruim é que algumas 
das organizações que são vítimas de 
ataques estão pagando resgates, apesar 
de serem capazes de restaurar seus 
aplicativos e dados a partir de backups, 

É preciso ter paixão pelo projeto para então 
colocar a mão na massa.

É no Instagram, divulgando o seu dia a dia, que Frederico 
Flores (*), empreendedor e dono do perfil @orealempreende-
dor, atinge mais de dois milhões de pessoas por semana. Por 
meio de conteúdos como dicas e mentorias para pessoas que 
querem levar uma empresa para outro patamar, o influenciador 
vem popularizando e democratizando o acesso à educação e 
informação de qualidade na área de negócios.

Seu perfil, que começou em meio à pandemia para compar-
tilhar o dia a dia de um empreendedor real, já conquistou mais 
de 285 mil seguidores. De acordo com levantamento recente 
da página, “como começar um negócio com pouco dinheiro” 
é uma das principais dúvidas e o tema mais pedido para a 
produção de conteúdo nas redes sociais. “Onde ter ideias para 
empreender” e “dicas sobre investir ou empreender” aparecem 
no TOP 3 de assuntos mais comentados.

“Quando eu me disponho a compartilhar a minha vida, mi-
nhas dicas e minhas orientações de forma gratuita, vejo que 
essas contribuições ajudam as pessoas a tomar as melhores 
decisões, a se inspirar para empreender. Isso é algo poderoso 
e sou muito feliz por estar influenciando a vida das pessoas 
positivamente, vendo que elas querem aprender e estão em 
busca de soluções para se tornarem donos dos seus próprios 
negócios”, comenta.

O empresário começou a empreender aos 19 anos vendendo 
cursos de DJ na internet. Hoje aos 33, já vendeu duas empre-
sas por mais de R$70 milhões. Uma delas, inclusive, para o 
Mercado Livre. Com isso, o especialista dá dicas para quem 
quer começar a empreender:
 1) Por onde começar? - A característica mais importante 

para um negócio é ter paixão pelo projeto para então 
colocar a mão na massa e dar início ao planejamento. 
O empreendedor iniciante precisa estar animado com 
seu projeto, de maneira que brilhe os olhos. “Comece 
olhando as oportunidades ao seu redor: veja os serviços 
e produtos que você consome. Entenda como eles são 
vendidos e tente entender se algum deles chama a sua 
atenção para fazer igual ou querer melhorá-lo”, completa. 

 2) Ideias de negócio - É essencial entender a concor-
rência e o mercado na hora de abrir sua empresa. Faça 
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E-BRL - o real digital está chegando?
Há um tempo, recebemos notícias sobre a adoção do yuan ou renminbi digital, moeda emitida pelo banco 
central chinês, inclusive com a apresentação de um cartão “inovador” que demonstra as transações feitas 
com esta moeda

podem trazer benefícios que 
complementam os meios de 
pagamentos instantâneos, 
como o Pix, adotado recen-
temente pelo Banco Central. 

Segundo consulta feita 
ao Banco Central, entre os 
objetivos do grupo de tra-
balho estão “a proposição de 
modelo de eventual emissão 
de moeda digital, com identi-
ficação de riscos, incluindo a 
segurança cibernética, a pro-
teção de dados e a aderência 
normativa e regulatória, bem 
como a análise de impactos 
da CBDC sobre a inclusão 
e a estabilidade financeiras 
e a condução das políticas 
monetária e econômica”. 

Diversos países também 
estão avaliando a possibili-
dade de lançarem as suas 
moedas correntes digitais, 
como Emirados Árabes 
Unidos, Coreia do Sul e Es-
tados Unidos. A adoção do 
e-BRL pelo Banco Central 
é uma questão de tempo e, 
certamente, de necessidade 
para se ajustar às tendências 
financeiras internacionais. 

(*) - É professora da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, atua nas 

áreas de comércio exterior e câmbio. 

sigla da Society for Worl-
dwide Interbank Financial 
Telecommunication, muito 
conhecido pelos operadores 
de câmbio aqui no Brasil. A 
ideia da criação deste novo 
sistema de pagamentos 
visa mitigar os riscos de 
interferências externas nos 
negócios chineses e facilitar 
a internacionalização da 
moeda chinesa. 

Na verdade, as moedas 
digitais criadas pelos bancos 
centrais é só mais uma forma 
de emissão e circulação da 
moeda corrente de um país. 

Aqui no Brasil, foi criado 
um grupo de trabalho pelo 
Banco Central para discus-
são da possível emissão do 
real digital. Considera-se que 
a emissão de uma moeda 
digital poderá levar à aprimo-
ração dos modelos vigentes 
nas transações comerciais e 
financeiras entre os usuários 
tanto no âmbito nacional 
quanto no internacional. 

Os estudos que estão sen-
do feitos por aqui também 
avaliam os alcances e os 
benefícios de uma moeda di-
gital adotada pelo Brasil e se 

Como começar um negócio com pouco dinheiro

uma pesquisa para se tornar um especialista no assunto. 
Uma dica interessante para empreendedores iniciantes é 
resolver problemas grandes de nichos pequenos. Como 
os gigantes do mercado já são mais generalistas, sobra 
para o pequeno empreendedor o trabalho de mapear 
problemas em nichos específicos e propor soluções. Isso 
é rentável. 

 3) Habilidades essenciais - As habilidades mais importan-
tes para um empreendedor são: resiliência e a criatividade 
para pensar em soluções enquanto a maioria vê apenas 
problemas. Podemos associar a resiliência à quantidade 
de desafios e adversidades que uma pessoa é capaz de 
superar. Além disso, a rapidez com que acontecem as 
mudanças hoje pede que o empreendedor tenha um 
potencial criativo para improvisar. Com isso, a criati-
vidade deixou de ser apenas um privilégio de algumas 
profissões, mas sim uma habilidade essencial.

 
(*) - É CEO da Scaleup - plataforma de empreendedorismo 100% digital que tem 

como objetivo popularizar a educação para empreendedores. 

Manuela Santin (*)
 
Apesar de estarmos em 

janeiro e o programa do im-
posto de renda ainda não estar 
disponível para download, os 
mais precavidos já começam 
a pensar na declaração do 
imposto de renda assim que 
o ano se inicia. 

Esta é uma preocupação 
importante uma vez que 
a organização é um dos 
principais fatores para um 
adequado preenchimento da 
declaração, além de ajudar 
no planejamento tributário 
pessoal. Com relação a essa 
organização, deixar todos os 
documentos e recibos em um 
local único já é um grande 
passo para não errar na hora 
de estar em dia com o “Leão”. 

Muitas declarações ficam 
retidas na “malha fina” e, vale 
a pena conhecer os motivos, 
para que ao fazer a declara-
ção, você esteja atento para 
não criar pendências com a 
Receita Federal. O primeiro 
motivo dos erros que fazem 
as pessoas caírem na malha 
fina é deixar de declarar algum 
rendimento, ou declará-lo de 
forma diferente do que está 
no recibo da fonte pagadora. 

Este erro é bem fácil de ser 
detectado pela Receita Fede-
ral pois as empresas também 
informam à Receita os paga-
mentos que realizaram. As-
sim, basta o cruzamento dos 
dados que acontece de forma 
automatizada pelo programa. 
O segundo erro mais comum é 
declarar dependentes que não 

se enquadram nessa categoria 
ou declarar dependentes que 
não existem. Hoje em dia, 
todos os dependentes preci-
sam ter o CPF informado na 
declaração. 

O terceiro erro é declarar 
despesas médicas que não 
aconteceram ou que não haja 
comprovação. Apesar de não 
ter que anexar os comprovan-
tes no momento da declara-
ção, a Receita pode exigir a 
apresentação destes se achar 
que tem algo errado. O quarto 
erro é bem trivial: erros na 
digitação dos números. E é 
bem mais comum do que se 
imagina. Um dos motivos é 
que o sistema da Declaração 
não considera o ponto como 
separador de casa decimal. 

Ou seja, se você digitar, por 
exemplo dois mil e quinhen-
tos, usando o ponto como 
separador de casa decimal, o 
sistema irá entender como 250 
mil reais. E o quinto erro é a 
forma de lançar os planos de 
previdência. Os planos VGBL 
e PGBL devem ser lançados de 
forma diferente e muita gente 
se confunde ou nem sabe que 
existe essa diferença. 

A partir de janeiro de 2021, 
o governo também lançou a 
contestação online, através do 
e-defesa que permite de forma 
muito mais ágil e simplificada 
o processo de acerto de contas 
com pendências de malha fina. 

(*) - É Mestre em Contabilidade 
e Controladoria pela USP e professora 

de Contabilidade de 
Custos da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie/Campinas. 

Já estamos em tempo de pensar 
em prestar contas para a Receita? 

Uso de Ransomware: um crime que tem compensado
mo empresas menores podem dar pas-
sos relativamente simples na busca de 
segurança: o phishing continua sendo 
um dos principais métodos de distri-
buição de ransomware, especialmente 
após o aumento do trabalho remoto. Em 
função disso, as organizações devem 
conscientizar seus empregados acerca 
da importância do cuidado necessário 
ao abrir e-mails e anexos. 

As organizações também devem se 
certificar de que possuem uma boa 
estratégia de patch e de que as atua-
lizações de segurança mais recentes 
foram aplicadas. Isso evita que os cri-
minosos aproveitem vulnerabilidades 
conhecidas para distribuir ransomware 
e outros malwares. 

Fazer backups regularmente também 
deve ser uma prioridade, porque se 
o pior acontecer e a organização for 
vítima de um ataque, a rede pode ser 
restaurada rapidamente, sem pagar 
resgate, embora persista o perigo da 
divulgação de dados. 

É importante que todos se conscien-
tizem da necessidade de adotar fortes 
medidas para a segurança de seus 
dados - afinal, eles são o petróleo do 
século XXI. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, 
é professor da Faculdade de 

Computação e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Algumas das organizações que são vítimas 
de ataques estão pagando resgates.
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isso a fim de evitar que hackers tornem 
públicos os dados roubados. Os danos 
financeiros causados por ataques de 
ransomware provavelmente estão na 
casa dos bilhões de dólares e podem 
crescer, agora que os criminosos per-
ceberam que, mesmo organizações que 
voltam a operar rapidamente graça aos 
backups, estão dispostas a pagar para 
evitar a divulgação de seus dados. 

Um exemplo clássico do tamanho 
dos prejuízos que um ataque desse 
tipo pode causar é o da Garmin, uma 
empresa americana que desenvolve 
produtos de consumo baseados em 
GPS; ao que consta, a empresa pagou 
dez milhões de dólares para voltar a 
ter acesso aos seus dados. 

Evidentemente, organizações muito 
grandes têm políticas e ferramentas 
que dificultam esses ataques, mas mes-


