
“A Espanha está longe de
precisar de um resgate”

“Issoécriminalidade
puraesimples”

A FRASE

David Cameron, primeiro-ministro britânico, a propósito da
onda de saques em vários bairros de Londres e cidades vizinhas,
que entraram ontem em seu quarto dia. O premiê, que
foi obrigado a interromper as férias devido aos protestos,
convocou uma reunião do Parlamento ontem, apesar do recesso.
“As pessoas não devem duvidar que faremos tudo o necessário
para restaurar a ordem nas ruas britânicas”, afirmou.

Elena Salgado, ministra espanhola da Economia, sobre
um possível pacote de ajuda ao país, à semelhança do que
aconteceu com Irlanda e Grécia. A ministra esclareceu que
mantém contato permanente com seus colegas europeus. Jean-Claude Trichet,
presidente do Banco Central Europeu (BCE), pediu, ontem, a todos os governo
da zona do euro, especialmente, Itália e Espanha, que “façam seu trabalho”,
referindo-se à redução do déficit fiscal.

Reforma tributária é essencial
para manter crescimento

Lúcio Abrahão
Advogado é sócio da área de Tributos da KPMG no Brasil

A carga tributária a que as empresas brasileiras e nós, residentes no Brasil, so-
mos submetidos tem se tornado um dos grandes entraves para garantir a susten-
tabilidade do crescimento de nosso país. Ao longo dos anos, o peso dos tributos
só tem crescido. Em 2010, atingiu o patamar recorde de aproximadamente 35%
do PIB. Assim, mais de um terço das riquezas do Brasil é transformado em impos-
tos, contribuições e taxas, e às vezes temos a sensação de que pouco desse mon-
tante retorna à sociedade na forma de melhorias nos serviços públicos.

Nossa estrutura tributária encarece os produtos, pois parte dos tributos in-
cide sobre a produção e comercialização de bens e serviços, e acaba afetan-
do os brasileiros que têm menor renda, que sofrem um impacto proporcio-
nalmente maior dos tributos indiretos sobre a sua renda. A tributação pro-
gressiva aplicada ao imposto de renda e a alguns outros tributos não é ainda
capaz de equilibrar as desigualdades.

O setor produtivo sofre, portanto, de várias maneiras com o sistema tributá-
rio nacional. Primeiro, com o próprio peso dos tributos, que oneram os produtos
e serviços e complicam a competitividade das empresas brasileiras ante a con-
corrência internacional. Outro problema está na complexidade da estrutura tri-
butária do país, que exige o desembolso de recursos e dispêndio de tempo de tra-
balho dedicado à estruturação e quitação dos tributos cobrados das empresas.

Mesmo observando condições que estimulam a economia, as perspectivas
de crescimento sustentado podem enfrentar entraves, devido ao peso da car-
ga tributária e à complexidade do sistema arrecadatório. É por isso que a tão
propalada, reivindicada e já discutida reforma tributária segue sendo um te-
ma de primeira importância nos cenários econômico e político.

A ministra das Relações Institucionais indicou que o governo se prepara
para enviar ao Congresso, ainda no segundo semestre, uma série de propos-
tas de reforma do sistema tributário nacional. Por suas afirmações, a refor-
ma tributária seria enviada fatiada ao debate parlamentar.

Entre as propostas, estaria a reformulação do sistema de aplicação do
ICMS, com a adoção de alíquota única para o imposto e imposição de limites
à concessão local de incentivos, além da reformulação do Simples, sistema
de tributação que beneficia micro e pequenas empresas, com a criação, inclu-
sive, do Ministério de Micro e Pequenas Empresas.

A reformulação do ICMS enfrenta resistência entre governadores, que
têm grande influência sobre parlamentares. Os executivos estaduais defen-
dem uma reforma que contemple a revisão da repartição regional dos tribu-
tos arrecadados pela União. Para reduzir resistências, o governo federal ace-
na com a criação de um fundo compensatório das perdas de arrecadação im-
postas a Estados e municípios a partir das mudanças no ICMS, e de outro des-
tinado à promoção do equilíbrio no desenvolvimento entre as regiões.

É evidente que o ideal seria que o Brasil enfrentasse imediatamente e de forma
completa a reforma para reduzir injustiças tributárias, permitir a simplificação
do sistema arrecadatório, diminuir o impacto dos tributos sobre o setor produti-
vo e eliminar a guerra fiscal entre Estados e municípios. Dada a complexida-
de do tema e as naturais restrições quanto a temores de redução de arrecada-
ção oficial, fazer a chamada reforma tributária fatiada já é uma demonstra-
ção positiva de que o governo considera o tema realmente prioritário. ■

A mobilidade é uma realidade irreversível, que traz benefícios para a produtivi-
dade na vida pessoal e profissional. Cada vez é mais comum ver empresários e
executivos carregando seus tablets, além dos já consolidados smartphones, tan-
to dentro do ambiente da empresa, quanto nas ruas, para checar e-mails, consul-
tar a internet e até mesmo acessar dados importantes para a tomada de decisão.

Embora a chegada constante de novos recursos tecnológicos seja o melhor
dos mundos a partir do ponto de vista dos usuários, ela vem se tornando um
problema para as áreas de TI das empresas no que diz respeito à segurança da
informação. Mesmo feitos para facilitar a vida e proporcionar lazer a seus usuá-
rios, estes produtos não foram concebidos para trabalhar com as complexas
políticas de segurança das empresas, apresentando grande vulnerabilidade.

De acordo com o relatório Mobilidade e Segurança desenvolvido pelo Cya-
lab, um centro de pesquisa ligado à Universidade americana Canegie Mellom
realizado em 14 países, incluindo o Brasil, com mais de 1500 entrevistados,
concluiu que 48% das empresas pesquisadas possuem em suas políticas de se-
gurança a liberação do uso de somente um tipo de smartphone e que, até ago-
ra, não contemplam o uso dos tablets, que são os dispositivos mais utilizados
pela alta administração das corporações. Este relatório ainda demonstra que
93% destes dispositivos possuem informações pessoais e de negócios.

Um exemplo é a utilização do e-mail através destes dispositivos que neces-
sitam de senha válida com o servidor de correio corporativo e com toda a
estrutura de TI e, devido às facilidades de acesso possibilitadas pelas redes
sem fio e o 3G, permitem acesso virtualmente de qualquer local e hora. Mui-
tos desses dispositivos sequer possuem políticas de senha instaladas pelo
proprietário e caso seja roubado ou perdido, dará fácil acesso a quem quer
que seja aos dados armazenados e acessados através da rede corporativa.

Mesmo que não caiam nas mãos das pessoas erradas, existem também as
ameaças por vírus, o que no caso dos dispositivos móveis, requer uma admi-
nistração à parte, diferente daquela feita nos desktops e notebooks ligados à
empresa. Como em muitos casos estes equipamentos são de uso pessoal e
não pertencem à companhia, o cenário fica ainda mais complicado.

Esse novo contexto, apelidado pelo instituto Gartner de “consumerização”,
vem gerando uma certa pressão nos profissionais de TI, que por um lado têm o
dever de garantir a segurança dos dados corporativos, mas também têm dificul-
dades, diante da explosão de consumo de tablets e smartphones, de impedir
que eles sejam utilizados fora do ambiente do escritório. Como impedir o presi-
dente da empresa de utilizar seu recém adquirido IPad para acessar seu e-mail
e o diretor comercial de acessar os dados de vendas de seu IPhone?

Atentos a esse novo fenômeno da modernidade, já é possível encontrar no
mercado soluções específicas que possibilitam uma melhor gestão do uso destes
recursos móveis. Além de dar ao responsável pela área de TI uma maior seguran-
ça em relação aos aparelhos que acessam externamente a rede da empresa, es-
tas soluções permitem a tomada de medidas emergenciais. No caso de um rou-
bo ou perda, por exemplo, é possível acessar o dispositivo remotamente e apa-
gar todo o seu conteúdo.Somente com uma melhor gestão destes recursos, é
possível garantir a segurança dos dados corporativos sem deixar de explorar to-
do o potencial das novas tecnologias móveis para o benefício da empresa. ■

Dada a complexidade do tema e as naturais
restrições quanto a temores de redução de
arrecadação oficial, fazer a chamada reforma
tributária fatiada já é uma demonstração positiva

Tablets, smartphones e
segurança das informações

Paulo Coelho
Gerente de pesquisa & desenvolvimento da Microcity,
empresa brasileira de Outsourcing de Infraestrutura de TI

Somente com uma melhor gestão é possível
garantir a segurança dos dados corporativos sem
deixar de explorar todo o potencial das novas
tecnologias móveis para o benefício da empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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