
Abertura comercial 
e crescimento

A abertura da 
economia, a livre 
concorrência e a 
redução do tamanho 
do Estado são 
ações essenciais 
para o crescimento 
via aumento de 
produtividade

Estes pontos cons-
tituíram a base do 
pensamento eco-

nômico hegemônico des-
de os anos 80 do século 
passado, mas que ao lon-
go das últimas décadas 
foram, crescentemente, 
confrontados por uma 
realidade que teimou em 
não se comportar como 
o desejado. As premissas 
adotadas para construir 
modelos matemáticos de 
projeção de comporta-
mento econômico, tam-
bém provaram ser pouco 
aderentes à realidade, o 
que ficou evidente com a 
ausência de inflação, após 
a forte emissão monetária 
a partir da crise de 2008.

No que diz respeito à 
abertura comercial, en-
tendo que a competição 
é fundamental para a 
produtividade e esta, por 
sua vez, é a chave do 
crescimento econômico. 
Portanto espero que uma 
abertura comercial seja 
implementada ao lado das 
privatizações das estatais, 
da redução do tamanho 
do Estado e das reformas 
amplamente anunciadas. 
Mas, tal como a inflação 
provou não ser simples 
consequência da emissão 
monetária, devemos re-
fletir se os resultados de 
uma abertura comercial 
unilateral será mesmo o 
almejado.

Empresas agrupadas em 
oligopólios tem poder de 
mercado, o que as tornam 
imunes às regras da livre 
concorrência. O tamanho 
lhe garante condições para 
criar barreiras à entrada 
de novos concorrentes. 
A capacidade financeira 
permite o domínio em ra-
zão dos ganhos de escala. 
Fica, portanto, difícil o 
acesso aos mercados nos 
quais elas estão presentes. 
Exemplos de grupos assim 
no Brasil não faltam, do-
minam os bens e serviços 
de primeira necessidade 
como serviços de energia 
elétrica, financeiros, com-
bustíveis e muitos outros.

Por outro lado, ainda 
que a movimentação de 
recursos dos grupos imu-
nes à livre concorrência 
seja gigantesca, o grosso 
das atividades produtivas 
é exercido por inúmeras 
micro, pequena ou médias 
empresas que são penali-
zadas, adicionalmente, por 
atuarem num país como 
o Brasil, que é extrema-
mente ineficiente e que 
repassa essa ineficiência 
à sua produção local. 

Deficiências logísticas, 
ausência de financiamen-
tos de longo prazo a custos 
adequados, insegurança 
jurídica, péssimo ambiente 
de negócios sufocado por 
uma infinidade de regula-
mentos e exigências aces-
sórias, sistema tributário 
complicado, caro e distor-
cido, juros de mercado não 
compatíveis com o retorno 
das empresas, excessiva 
volatilidade da moeda, 
são alguns dos fatores que 
compõem o Custo Brasil 

que penalizam a produção 
nacional desperdiçando 
recursos em quantidade 
equivalente a R$ 1,5 tri-
lhão todo ano, ou 22% do 
PIB nacional, segundo o 
SEPEC do Ministério da 
Economia. 

Esses fatores, me fazem 
pensar se o impacto isola-
do da abertura comercial 
seria realmente o choque 
de concorrência. Consi-
derando o elevado nível 
de assimetrias em relação 
aos países da OCDE - (22% 
do PIB) a proteção alfan-
degária nacional média, 
atualmente em 14%, a 
meu ver não é exatamente 
uma proteção. Mais parece 
compensação insuficiente 
dos encargos que são adi-
cionados pelo custo Brasil 
aos produtos produzidos 
localmente. 

A abertura comercial 
unilateral para empresas 
cuja competitividade foi 
anulada pelas ineficiências 
impostas pelo Custo Brasil, 
em sua quase totalidade 
de micro, pequeno, ou 
médio porte, trará no 
lugar do crescimento es-
perado, o encerramento 
de atividades domésticas, 
aprofundando o atual qua-
dro de desemprego e de 
desequilíbrio fiscal.

Estamos num proces-
so de redução do Custo 
Brasil, mas as ações rea-
lizadas nos últimos dois 
anos pouco se refletiram 
em redução imediata dos 
custos sistêmicos ou em 
ganhos de competitivida-
de ao produtor nacional, 
o que sugere que o país 
ainda não está preparado 
para avançar a abertura. 
Assim a sinalização dada 
aos países do Mercosul, de 
que o Brasil está iniciando 
a abertura pelos setores de 
Bens de Capital e Bens de 
Informática e Telecomu-
nicação, depõem contra 
o pensamento econômico 
liberal pois se traduz como 
eleição de perdedores 
nacionais.

Não há dúvida que as 
alíquotas de importação 
precisam ser revistas, 
décadas de alterações 
pontuais na TEC (Tarifa 
Externa Comum), cria-
ram, ao longo do tempo, 
inúmeras distorções, além 
dos diversos “regimes es-
peciais”. É muito comum, 
encontrar matérias primas 
e insumos básicos mais 
protegidos que os produ-
tos finais que utilizam estas 
mesmas matérias primas e 
insumos em sua produção. 
Distorções essas, impossí-
veis de serem eliminadas 
com redução linear da 
alíquota por ora proposta. 

Somente a revisão da 
estrutura de proteção 
alfandegária, dentro do 
conceito de escalada ta-
rifária, tem o potencial de 
readequar a estrutura e 
influenciar agregação de 
valor no país, que concomi-
tantemente com a redução 
do Custo Brasil garantirá 
ganhos de competitividade 
ao bem final nacional, con-
dições necessárias para 
melhorar a produtividade, 
ampliar a participação 
no mercado nacional e 
internacional, expandir a 
atividade manufatureira, 
ampliar a geração de em-
prego e renda nacional, o 
que todos nós brasileiros 
almejamos.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.
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Beneficiada pela alta das com-
modities, a balança comercial re-
gistrou o melhor saldo da história 
para o primeiro semestre, desde o 
início da série histórica, em 1989. 
De janeiro a junho, o país exportou 
US$ 37,496 bilhões a mais do que 
importou. O saldo é 68,2% maior 
que nos seus primeiros meses de 
2020, quando as exportações ti-
nham superado as importações em 
US$ 22,295 bilhões. 

Em junho, as exportações supera-
ram as importações em US$ 10,372 
bilhões, resultado 59,5% maior que 
o do mesmo mês do ano passado 
e montante também recorde para 
o mês. No mês passado, o Brasil 
vendeu para o exterior US$ 28,104 
bilhões, alta de 60,8% sobre junho 
de 2020 e valor recorde para todos 
os meses desde o início da série 
histórica, em 1989. As importações 
totalizaram US$ 17,732 bilhões, alta 

de 61,5% na mesma comparação.
As exportações também subiram 

por causa da base de comparação. 
Em junho de 2020, no início da pan-
demia da Covid-19, as exportações 
tinham caído por causa das medidas 
de restrição social. O volume de 
mercadorias embarcadas, segundo o 
Ministério da Economia, aumentou 
11,4%, enquanto os preços subiram, 
em média, 44% em relação ao mesmo 
mês do ano passado (ABr).

Segundo o estudo, foram 
mais de 7,6 milhões 
de compras online na 

data, 24,7% maior do que o 
registrado na promoção de 
2019. Em ano de pandemia 
(da Covid-19), as compras 
remotas se tornam mais 
cômodas e seguras.

O efeito deve ser repetido 
agora em 2021, mas, para os 
profissionais das áreas de 
tecnologia, o sucesso das 
negociações começa muito 
antes da data, normalmente 
celebrada em novembro. 
Os bastidores do evento 
formaram o tema de mais 
um DevTalk organizado pela 
Assespro-PR). Nele, falaram 
sobre o tema João Braghetto, 
arquiteto de software da Cle-
arSale, e Fabio Hara, gerente 
de marketing de audiência 
para desenvolvedores na 
Microsoft. 

Lucas Ribeiro, diretor-pre-
sidente da Assespro-PR, 
mais uma vez conduziu o an-
damento da pauta. “De novo 
mais um tema importante 
colocamos nesse encontro. 
Muita gente nem imagina a 
estrutura que está nos bas-
tidores de uma Black Friday, 
mas no que diz respeito à 
tecnologia que envolve um 
evento assim, tudo é real-

Black Friday precisa ser 
pensada com antecedência
Em 2020, as vendas da Black Friday passaram dos 5 bilhões, valor 31% maior do que o mesmo período 
do ano passado, conforme levantamento da Neotrust/Compre&Confie

no controle do estoque, da 
venda, da troca de peças e 
na pós-negociação. “E no 
caso da Black Friday, tem 
que se pensar no efeito 
manada também, para ver 
se o sistema dará suporte”, 
ressalta João Braghetto. 

Com cases da ClearSale – 
empresa paulista líder em 
soluções antifraude e em 
mapeamento do comporta-
mento e reputação do consu-
midor digital –, o profissional 
citou, entre outros modelos, 
a arquitetura on premises. 
Apesar da evolução nos 
sistemas de nuvem, muitas 
organizações ainda mantêm 
soluções assim, on premise, 
principalmente pela ideia 
de tornar o ambiente mais 
seguro. 

No desenvolvimento on, 
o custo da infraestrutura é 
realizado de uma única vez 
e quanto maior a necessida-
de da empresa – como é o 
caso da Black Friday – mais 
rápidas tendem a ser as 
interações. Quer testar se 
as empresas fazem a lição 
de casa? Espere a próxima 
Black Friday. Ela acontece 
no dia 26 de novembro, 
praticamente um mês antes 
do Natal (Fonte: AI/Asses-
pro-PR).

A próxima Black Friday acontece no dia 26 de novembro, um 
mês antes do Natal.
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mente pensado para que, 
no dia, não ocorram falhas”, 
destacou Ribeiro.

Fabio Hara lembrou o 
período pré-Black Friday. 
Conforme ele, que trouxe 
a experiência de funcio-
namento da Microsoft 
Azure (serviço de armaze-
namento em nuvem), toda 
a estrutura digital precisa 
ser organizada com pelo 
menos cinco meses de 
antecedência. “Mas vale a 
pena, já que o evento é o 
período mais importante 
para o comércio eletrônico 
brasileiro”, comentou. 

“Tudo precisa ser plane-
jado”. Sem organização, o 
prejuízo é quase uma con-
sequência. Por exemplo, 

algumas empresas, para não 
perder a compra, acabam 
pagando o frete do cliente 
caso o processo de compra 
ou de cálculo (do frete) de-
more mais de cinco minutos. 
Imagine o volume em massa 
de uma Black Friday: e se 
todos os clientes tiverem 
o mesmo problema? “Por 
isso é importante entender 
sobre tudo o que precisa 
funcionar”, alerta o gerente 
de marketing.

Dentro dessa preparação, 
a tecnologia está a favor e 
oferece às empresas ferra-
mentas para melhorar a qua-
lidade das cargas de trabalho 
baseadas especialmente em 
alguns pilares, sobretudo 
nas áreas de segurança, 

Balança comercial tem melhor saldo

Jéssica Carvalho (*)

A área de Tecnologia da Informação (TI) é uma das mais 
importantes para a economia canadense. Desde o início da 
pandemia, a busca por esses profissionais só se intensificou. 
Como a população do país não é suficiente para suprir tanta 
demanda, eles estão em busca de cada vez mais estrangei-
ros. Somente em 2019, a chegada de imigrantes de várias 
nacionalidades representou mais de 80% do crescimento 
da população, segundo dados oficiais do governo local. 

Consequentemente, um terço dos negócios no país são 
comandados por estrangeiros. Se você sonha com uma 
carreira internacional, vale a pena saber quais são as áreas 
mais promissoras por lá, de acordo com a consultoria de 
recursos humanos holandesa, Randstad. Confira:
 1) Desenvolvedor e engenheiro web - suas habilida-

des de codificação e programação são fundamentais 
para garantir o funcionamento de organizações no 
meio digital – especialmente, diante do isolamento 
social. Profissionais com especializações em front e 
back end são ainda mais valorizados, sendo capazes 
de criar interfaces intuitivas que tornam a experiência 
do usuário muito mais agradável.

 2) Gerentes de projetos em TI - esses profissionais 
também são constantemente buscados pelo Canadá. 
Em qualquer tipo de negócio, estes cargos são indis-
pensáveis para equilibrar prazos e orçamentos com 
base em seus conhecimentos técnicos do segmento. 
Aqueles que possuem certificações em PMP, PMI ou 
Scrum Master se destacam ainda mais.

 3) Analista de negócios - embora sejam encontrados 
em diversos setores de uma empresa, os analistas 
especializados em tecnologia e análise de software 
têm uma maior demanda por sua vital responsabi-
lidade na tomada de decisões assertivas com base 
na análise de dados. Essas informações servem para 
moldar e otimizar os sistemas, tornando-os o mais 
eficazes possível.

 4) Analista de banco de dados - não há como co-
mandar uma organização rumo ao sucesso, sem a 
gestão e tratamento de seus dados. Por isso, esses 

TI no Canadá: quais são os profissionais 
mais procurados pelo país

profissionais se tornam indispensáveis para coletar 
informações e armazená-las adequadamente, de 
forma que possam ser estudadas estrategicamente 
em prol do crescimento da empresa.

 5) Analista de garantia de qualidade - um sistema 
mal programado e gerenciado é fadado a bugs, o que 
definitivamente comprometerá o desempenho do site 
da empresa. Os analistas de garantia de qualidade 
conseguem reduzir esses riscos significativamente, 
proporcionando uma interface e navegação amigável, 
rápida e atrativa ao público.

Ser um profissional de TI no Canadá é uma oportunida-
de de crescimento profissional e pessoal. O país está em 
constante busca por trabalhadores da área, com ótimos 
incentivos para a imigração, salários e outros benefícios 
para estrangeiros em diversas províncias regionais. A 
tendência, mesmo em um período pós-pandemia, é que 
a busca e valorização por esses trabalhadores aumente 
ainda mais. Então, analise as vagas disponíveis, as em-
presas que as estão ofertando e parta em busca de seu 
sonho internacional.

(*) - É gerente de Produtos Seda Intercâmbios (www.sedaintercambios.com.br).

Como a população não é suficiente para suprir tanta demanda, 
eles estão em busca de estrangeiros.
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