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Mais tributos, a saída de todos os governantes
Na 'hora da verdade', as soluções ignoram o discurso e as diferenças ideológicas

Entra governo, sai governo, independente da coloração ideológica, em algum momento todos farão o 

mesmo discurso, mesmo que antes tenham contado histórias  bem diferentes ao eleitorado e 

governados. Um dos momentos da verdade para qualquer governante é o do dado real, aquele que se 

sobressai às vontades pessoais, partidárias, eleitorais. É esse o momento que o governo Michel Temer 

(PMDB) e seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vivem hoje. Devem anunciar aumento de 

tributos para fechar a conta de R$ 58 bilhões que faltam para fechar a conta - em vermelho - da meta de 

déficit nas contas da União neste ano.

Mau momento

O instrumento de elevar tributos - hoje, dos já existentes PIS, Cofins e IOF -, foi usado por todos os 

últimos governos, só para ficar nas últimas décadas. Cortar gastos, a alternativa, é mais difícil, ainda 

mais quando a economia anda mal e uma retração ainda maior dos gastos públicos só piora a situação. 

Resta saber como o presidente Temer vai driblar a insatisfação dos parlamentares se, hoje, conforme o 

previsto, Meirelles anunciar uma alta nos impostos. A menos que o ministro saque da cartola outra 

mágica como fez com a expatriação de recursos no exterior.

Contra o prejuízo

Durante os próximos meses será necessária grande mobilização dos agentes do agronegócio, 

empresas de alimentos e embaixadores para que, com a maior transparência possível, as investigações 

sobre as denúncias de irregularidades praticadas em cerca de 20 frigoríficos brasileiros, entre eles as 

gigantes BRF e JBS. "As investigações precisam esclarecer os reais problemas e divulgar essas 

informações aos nossos consumidores e clientes externos", diz Maurício Sampaio, consultor especial da 

GO Associados. "Haverá grande prejuízo para o país, com queda nas exportações."

Aqui não

A terceirização e a reforma da Previdência estão longe de alcançar um consenso no País. Prova disso é 

que a Justiça gaúcha proibiu campanha de publicidade do governo em favor da Reforma da 

Previdência. "A iniciativa revela perversa aliança de interesses que quer manter privilégios e como as 

duas questões estão longe de um final feliz", afirma Murillo de Aragão, da consultoria Arko Advice. 

Segundo ele, a "batalha" tanto na reforma quanto na terceirização vai continuar, com as categorias 

"corporativistas" recorrendo à Justiça para limitar o efeito das mudanças na legislação.
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O presidente da Associação de Procuradores do Estado de São Paulo (Apesp), Marcos Nusdeo, apoia 

o nome da secretária especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, procuradora e 

associada da entidade Flavia Piovesan, para concorrer à representação do Brasil na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos ara o período de 2018 a 2021. Ela foi indicada pela Missão 

Permanente do Brasil junto à OEA.  A eleição será em junho durante o chamado Período Ordinário da 

Assembleia Geral da OEA, no México.

Firme nos investimentos 

A Teclógica, gestora de processos de TI, ultrapassou sua meta e incrementou o faturamento em 30% 

em 2016, em comparação a 2015. E sem reduzir quadro de colaboradores e investindo em novas 

tecnologias e infraestrutura. A área de serviços avançou 29% e a de produtos, 37%. A companhia 

iniciou novo modelo de gestão visando a evolução da empresa nos próximos quatro anos. "Os números 

provam que continuaremos investimento no desenvolvimento de nosso time, na tecnologia aplicada em 

nossos entregáveis e na nossa infraestrutura", destaca o Ceo da Teclógica, Gilmar Tamanini. O Mobuss 

Construção, software de mobilidade para a gestão de canteiros de obras, foi um dos responsáveis pelos 

resultados da empresa.

Interior na era digital

Interior paulista, Vale do Ribeira e Minas Gerais são as regiões que mais demandam transformação 

digital. Por isso, a 2S Inovações Tecnológicas decidiu abrir filiais nesses locais, informa Alexandre 

Amaral, diretor regional de Vendas da empresa. O executivo é o responsável pelas três novas filiais da 

2S em Campinas e Vale do Paraíba - ambas no Estado de São Paulo - e Belo Horizonte. "A meta é que 

essas operações representem 35% do faturamento da empresa até dezembro deste ano", revela 

Amaral. "Em transformação digital vamos levar para as áreas de negócios soluções de TI que atendem 

às necessidades da indústria 4.0, colaboração, modernização de fábricas, logística e mineração, entre 

outras", afirma o diretor. Ainda neste semestre a 2S anunciará mais uma filial para atender outra região 

do país que carece de parceiros com a sua expertise.

Moda nos consultórios

Uma coleção infantil de jalecos e uniformes profissionais de saúde para descontrair crianças nos 

consultórios, e dólmãs para mulheres novas empreendedoras (donas de cafeterias, confeitarias, 

banqueteiras). Esses nichos estão entre os focos da marca Dra. Cherie, que desenvolveu roupas com a 

ideia de fugir do branco e imprimir mais personalidade no ambiente de trabalho. Tudo segue o conceito 

da dentista Ana Cecília Navarro, que sempre se interessou por moda, e teve o insight de que seus 

jalecos profissionais também mereciam evoluir. É também, a quebra de barreira com crianças através 

de estampas lúdicas e divertidas. "Notei que este era um mercado nada explorado. Não me sentia bem 

ao vestir um jaleco branco, que nada tinha a ver com a minha personalidade. Sabia que outros amigos 

profissionais da área também se sentiam assim", diz Ana Cecília.
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