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News@TI
Empresa anuncia abertura de 40 vagas em TI

@Ter acesso a boas oportunidades é o que todo profissional 
em busca de colocação procura. Alinhados a esse propósito, 

a ALFA Sistemas, uma das maiores parceiras da SAP no Brasil, 
está ofertando 40 vagas destinadas aos profissionais que queiram 
fazer parte do time. As vagas são exclusivas para os moradores 
do Grande ABC. Localizada na cidade de São Caetano do Sul, a 
ALFA presta, há 20 anos, serviços com foco na implementação e 
suporte do ERP SAP Business One, sistema de gestão empresarial 
para empresas em crescimento. A companhia é reconhecida e 
premiada pelo seu alto nível de excelência, atuando sempre com 
o foco de disseminar a tecnologia em todo o Brasil. E, se tratando 
da região do ABC, a empresa vem intensificando suas ações de 
investimentos, como por exemplo, a Academia ALFA, que forma 
consultores SAP de modo totalmente gratuito. Agora, a empresa 
está promovendo a abertura de novos postos de trabalho para 
os cargos: vendedor interno, gerente de projetos SAP, consultor 
de SAP Business One PL/SR ou suporte PL, consultor Protheus 
Generalista SR, desenvolvedor ADVPL PL/SR, consultor Protheus 
EIC, consultor WMS e P.O (rh@alfaerp.com.br).

São Paulo, quarta-feira, 13 de julho de 2022 Negócios6

OpiniãO
A polêmica carga tributária 

dos combustíveis

A discussão sobre 
os preços elevados 
dos combustíveis e a 
política de reajustes 
levaram à aprovação 
da lei que facilita a 
redução de tributos 
sobre combustíveis.

O tema é polêmico e 
usado para fins elei-
toreiros. Há sempre 

alguém fazendo compara-
ções do preço da gasolina em 
relação ao salário-mínimo, 
ao preço em dólar, à carga 
tributária dos combustíveis 
de outros países, e demais 
dados internacionais, para 
justificar tanto que nosso 
combustível é mais barato 
e nossa carga tributária é 
maior, quanto o contrário.

Aconselho o leitor a du-
vidar de rankings compa-
rativos, pois com dados 
verdadeiros e corretos dá 
para provar os dois pontos 
de vista, a depender da 
informação utilizada e da 
ótica abordada e, com uma 
mesma tabela, é possível 
apresentar dados para um 
cenário positivo ou nega-
tivo. Um dos fatores que 
prejudica a comparação 
de preços entre países é a 
taxa de câmbio, que oscila 
em função da conjuntura 
macroeconômica e, por-
tanto, a comparação não 
reflete o poder de compra 
da população.

Comparação da renda per 
capita ou salário-mínimo 
com preço do combustível 
ou com a carga tributária 
por litro de combustível, 
são mais adequadas, mas 
também trazem ressalvas, 
pois não demonstram a 
desigualdade de renda no 
país e não refletem a renda 
média dos brasileiros ou seu 
poder de compra. Os dados 
internacionais mostram que 
não temos a maior carga 
tributária de combustível, 
nem o maior preço entre 
os países, de acordo com 
dados do Banco Mundial e 
da OPEP. 

Estudos do Banco Mun-
dial e do FMI demonstram 
que a carga tributária sobre 
combustível tende a ser 
maior em países mais desen-
volvidos do que em países 
em desenvolvimento ou po-
bres, mas que a arrecadação 
tributária sobre combustí-
veis é muito importante na 
receita dos países menos 
desenvolvidos.

A tributação sobre com-
bustível é relativamente 
mais fácil de se executar 

pelos órgãos arrecadadores 
do que outros produtos, 
por contar com poucas 
empresas a serem taxadas, 
com volume de produção 
facilmente controlável, e 
por se tratar de um bem 
com demanda inelástica, 
de difícil substituição por 
outro produto, portanto 
pouco sensível ao aumento 
dos preços. 

Tais estudos internacio-
nais apontam a importância 
de se analisar a essencialida-
de do bem ao definir política 
tributária, como é o caso de 
combustíveis, com alíquotas 
mais baixas para produtos 
essenciais, especialmente 
aos indivíduos de baixa 
renda. 

No caso do Brasil, por se 
tratar de um país de dimen-
sões continentais, com um 
sistema de transporte base-
ado no modal rodoviário, e 
poucas condições para uso 
de meios de transportes 
alternativos e combustíveis 
renováveis para transporte, 
a dependência dos com-
bustíveis fósseis é maior, e 
o peso da carga tributária, 
ainda que seja menor do que 
outros países, é sentida de 
forma mais relevante nos 
custos de transporte e na 
renda.

De acordo com infor-
mações da própria Petro-
brás, os impostos estaduais 
(ICMS) sobre combustíveis 
são mais do que o dobro 
dos impostos federais, e, 
além disso, diferem entre os 
estados, criando diferenças 
significativas no preço final 
dos combustíveis. Qualquer 
discussão sobre redução da 
carga tributária representa 
uma perda de arrecadação 
importante para os estados, 
e a legislação anterior previa 
algum tipo de compensação 
federal por essa perda, por 
meio de repasses da União 
aos Estados. 

Assim, para cumprir a 
legislação de responsabili-
dade fiscal após a perda de 
arrecadação, possivelmente 
observaremos aumento 
de alíquota tributária em 
outros produtos. A frase 
que resume os princípios 
econômicos é que “não 
existe almoço grátis”, ou 
seja, a redução da carga 
tributária sobre os com-
bustíveis será compensada 
pelo aumento da tributação 
em outro produto, mais ou 
menos sensível ao bolso do 
consumidor.

 
(*) - Economista, é professora do 

curso de economia da Universidade 
Positivo (UP).

Leide Albergoni (*)

Carros autônomos ainda tem 
um longo caminho a percorrer
Há alguns dias, por volta da meia noite, um grupo de taxis autônomos da Cruise simplesmente parou de 
funcionar e   bloqueou o tráfego por algumas horas em ruas de San Francisco.

Vivaldo José Breternitz (*)

O fato mostra como os veículos 
autônomos ainda estão en-
frentando problemas quando 

operando no ambiente urbano. A 
Cruise, produto de uma associação 
da General Motors com a Honda, está 
testando sua tecnologia em São Fran-
cisco desde fevereiro, mas só começou 
a operar comercialmente às vésperas 
do incidente. 

Os veículos   operam sob certas res-
trições, podendo trafegar em algumas 
ruas selecionadas, entre   22 e   6 horas, 
quando as condições do tempo são 
favoráveis e em velocidades inferiores 
a 30 milhas por hora. 

Depois de algum tempo, funcioná-
rios da Cruise retiraram os veículos. 
A empresa, de forma protocolar disse 
à imprensa que teve um problema, 
que foi resolvido sem que    nenhum 
passageiro tivesse sido afetado e pediu 
desculpas pelos incômodos causados. 

foi causado por um erro humano. 

Ao que parece ainda há um longo 
caminho a percorrer até que veículos 
autônomos se tornem algo comum em 
nossas ruas.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

Não é o primeiro incidente envol-
vendo a tecnologia sem motorista 
da Cruise: no início do ano um de 
seus carros trafegava à noite com as 
luzes apagadas   e de alguma forma 
foi parado por policiais, tendo sido 
necessária a presença de funcio-
nários da Cruise para resolver o 
problema, que segundo a empresa, 
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Além da defesa: como a cibersegurança 
agiliza os negócios

Vivemos um tempo em que a 
disrupção se tornou padrão para 
as empresas em todo o mundo 
para atender novas demandas 
com a pandemia, renegociações 
comerciais e até guerras presen-
ciais e cibernéticas. Porém, um 
dado chama a atenção ao destacar 
que 57% dos diretores acreditam 
que nossa sociedade sofre uma 
polarização econômica e política 
que representa a maior fonte de 
risco cibernético. E esses pontos 
de polarização estão diretamente 
ligados a projetos nas agendas dos 
CIOs e CISOs das empresas.    

 
Tradicionalmente, a segurança 

inclui decisões de acesso biná-
rio - permitir ou bloquear. Desta 
forma, se posicionou como uma 
guardiã, com poderes para aprovar 
ou restringir planos e programas. 
Essa é uma das razões pelas quais 
os profissionais de segurança nem 
sempre têm as melhores relações 
de trabalho com seus colegas. In-
clusive, uma pesquisa da Netskope 
realizada em 2021 revelou que 
apesar dos objetivos comparti-
lhados, as relações 'combativas' e 
'disfuncionais' entre os profissio-
nais de segurança e seus colegas 
de TI comprometem os projetos 
de transformação digital. 

 
Mas agora as coisas estão mudan-

do.  A segurança está finalmente 
evoluindo para se tornar "mais 
inteligente"; capaz de enxergar nu-
ances e contextos, sobre os quais 
é possível desenvolver agilidade e 
flexibilidade.  O foco na eficiência 
operacional não desapareceu e 
até houve muitos ganhos nessa 
área. Mas a disrupção inevitável e 
intensa nas empresas desde 2019 
finalmente encorajou a equipe de 
segurança a colocar a viabilização 
dos negócios como prioridade. 

 
Então o que mudou? Os CISOs e 

suas equipes deixaram de dizer não 
por capricho, por que tinham me-
nos a temer? Muito pelo contrário. 

 
A transformação na 
segurança 

Em 2019, o Gartner recomendou 
uma nova abordagem para arqui-
teturas de segurança, o Secure 
Access Service Edge (SASE), um 
conceito de uma estrutura de 

que uma aplicação seja liberada para 
uso. (Os dados da Netskope colocam 
a porcentagem de uso de aplicações 
não autorizadas na nuvem dentro das 
empresas em até 97%).  

Ao invés de exigir mais investimen-
tos durante um período de incerteza 
econômica, a transformação da segu-
rança reduz ativamente as despesas 
gerais.  As empresas estão relatando 
uma economia de milhões de dólares, 
pois encontram benefícios de custos 
por meio da consolidação de fornece-
dores e integração de gerenciamento 
de tecnologia, além de redução nas 
despesas gerais de redes, pois a se-
gurança é aplicada in-line e tudo não 
precisa mais ser encaminhado de volta 
aos appliances no data center.  Inclu-
sive, 79% das empresas europeias já 
relatam economia com a segurança 
na nuvem. 

Estamos lidando com desafios que 
nunca foram vivenciados nos últimos 
100 anos. Os CIOs estão se fortalecen-
do, utilizando a transformação digital 
para atender às demandas comerciais 
para inovar na empresa como um todo, 
desde a prestação de serviços até o 
RH, e todos os outros departamentos. 
Mas a oportunidade digital sempre 
traz consigo ameaças e riscos e o 
CISO é um parceiro comercial crucial 
neste momento. O patrimônio de TI 
em transformação se tornou quase 
irreconhecível em comparação com a 
infraestrutura de 10 ou 20 anos atrás, 
e a segurança está atrasada. Com a 
arquitetura de segurança correta – o 
SSE baseado em nuvem e centrado 
em dados - a segurança está perfei-
tamente posicionada para contribuir 
e permitir que os negócios se tornem 
ágeis e bem-sucedidos. 

(Fonte: Ilona Simpson e Neil Thacker são 
respectivamente CIO e CISO para Netskope EMEA)

arquitetura de segurança baseada 
em nuvem. Constituindo uma gran-
de parte da visão de SASE está o 
Security Service Edge (SSE), o 
conjunto fundamental de serviços 
de segurança, que fornece os recur-
sos necessários para implementar 
serviços para proteger acessos 
remotos, tecnologia baseada em 
nuvem e aplicações on-premises 
e infraestrutura.  Em essência, o 
SASE é uma estrutura e o SSE é 
um conjunto de serviços que in-
clui Next Generation Secure Web 
Gateway (NG-SWG), Cloud Access 
Security Broker (CASB), Zero Trust 
Network Access (ZTNA), Firewall 
as a Service (FWaaS), RBI e Sof-
tware Defined –Wide Area Network 
(SD-WAN) 

 
O que esta transformação 
significa e como pode apoiar 
os objetivos do CIO? 

Quando a segurança é baseada na 
nuvem e centrada nos dados, o usuá-
rio e a localização dos dados não são 
mais fatores limitantes. Os usuários 
e os dados podem ser seguros, inde-
pendentemente da localização ou do 
dispositivo de acesso.   

O entendimento contextual profundo 
dos tipos de dados e do uso significa 
que as políticas podem ser projetadas 
com muito mais granularidade do que 
simplesmente permitir/bloquear. Isto 
quer dizer que as equipes de segurança 
podem dar mais permissões, sem expor 
a empresa aos riscos. 

Proteger os dados, ao invés da aplica-
ção, significa que a visibilidade (e a po-
lítica de segurança) não inclui apenas 
aplicações sancionadas. As unidades 
de negócios podem inovar e encontrar 
ganhos de produtividade sem passar 
sempre por autorizações de segurança 
demoradas que podem levar meses até 
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