
_TAPETE VERMELHO: em looks monocromáticos ou em perfeitos duos com 
outras cores, o preto brilhou na cerimônia de entrega do Globo de Ouro, nos EUA

_ESPAÇO GOURMET: chef Lauro volta ao passado para resgatar as origens
da quiche Lorraine, um ícone da culinária francesa apreciado no mundo todo

CAMPINAS 19 DE JANEIRO DE 2014

CORREIO POPULAR

Frutas da estação e bases mais leves são as apostas 
das sorveterias para amenizar o calor e dar

ao verão um delicioso sabor de novidade

Doce  
frescor
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Férias

Atenção
com o bolso

CEDOC/RAC

Pagar em 
dinheiro vivo é 
a única maneira 

de realizar 
transações fora 

do País sem arcar 
com taxa extra
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Taxa: nova medida do governo federal altera a 
rotina de quem viaja para fora do País e pode 
encarecer a viagem do turista brasileiro
Verô Guimarães – Especial para Metrópole projeto.metropole@rac.com.br

P
ara você que indo viajar 
nos próximos dias ou pla-
neja uma saída do País, 
atenção aos gastos por lá! 
Desde o último dia 28 as 
compras no Exterior fica-

ram mais caras. Isso porque o governo 
federal decidiu ampliar a taxação do 
Imposto Sobre Operações Financeiras 
(IOF) de 0,38% para 6,38% no cartão de 
débito internacional, cheques de via-
gem (os travellers checks) e saques em 

moeda estrangeira. A medida iguala os 
valores já cobrados por meio do impos-
to no cartão de crédito, que tem esse 
índice desde março de 2011. Assim, a 
única maneira de realizar transações 
fora do País sem arcar com a taxa extra 
é pagando em dinheiro vivo.  

De acordo com o professor do Cen-
tro de Economia e Administração da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas) Eli Bo-
rochovicius, a medida não muda os 

planos dos turistas, mas altera roti-
nas. “Não vejo grandes mudanças para 
quem planejou a viagem ou ainda está 
nesse processo. O que deve mudar é 
o perfil de como essas pessoas farão 
a viagem, já que as taxas valem para 
ações fora do País. Acredito que os 
turistas estarão mais atentos às com-
pras e levarão os valores em espécie 
ao invés de optar pelo pagamento com 
o chamado dinheiro de plástico”, co-
menta.4
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Eli Borochovicius, professor do Centro de Economia e 
Administração da PUC-Campinas: “Estamos na era do
dinheiro de plástico. Mas o uso do dinheiro vivo vai voltar
a ser mais frequente nas viagens internacionais”

DIVULGAÇÃO

Segundo Borochovicius, as casas de 
câmbio não devem sofrer alterações na 
movimentação, mas, sim, no compor-
tamento de quem procura por moeda 
estrangeira. “A grande movimentação 
nesses estabelecimentos deverá ocorrer 
a partir de agora, para troca em dinheiro 
vivo, já que é a melhor opção nesse mo-
mento. Mas cuidado. Além da questão 
da taxação, a atenção deve ser voltada 
também para a segurança daqueles que 
portarão o valor em espécie. Além de o 
cliente ter o risco de perdas e roubos, as 
casas de câmbio devem sofrer modifi-
cações na logística dos valores, sempre 
pensando na própria segurança e nas 
dos que as procuram”, alerta.

Novo comportamento
Para Durval Ribeiro Junior, proprie-

tário da agência Quadrante Turismo, a 
medida ainda não trouxe impactos para 
as compras de pacotes internacionais, 
mas já é possível perceber mudanças 
no comportamento de quem vai viajar. 
“Não acredito que haja muita alteração 
no que diz respeito aos pacotes em si. O 
que muda é o perfil das compras”, co-

Turistas devem 
buscar, a partir 
de agora, 
se ater ao 
planejamento 
da viagem 
comprando 
dinheiro em 
espécie antes 
do embarque

CEDOC / RAC
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menta. Para ele, os clientes devem buscar, a par-
tir de agora, se ater ao planejamento da viagem 
comprando o que for possível aqui, antes do 
embarque, já que a medida altera as compras no 
Exterior e não no Brasil. “Quem pensou em ad-
quirir por lá entradas para shows e espetáculos 
ou alugar um carro, por exemplo, deve mudar a 
programação. Acredito que essas vendas devam 
migrar para as agências de turismo. O que os 
clientes puderem embutir na compra antecipa-
da, vão fazer. A busca por pacotes com passeios 
inclusos e hospedagem com refeições, certa-
mente, vai crescer. Para nós, do setor de vendas, 
a medida trará alguns benefícios”, pondera.

Junior complementa dizendo que, em conver-
sas informais com os clientes, a opção já passa a 
ser levar o que vai gastar em espécie. “O cartão 
de débito, que até agora era uma opção muito 
procurada, já está sendo trocado pelo dinheiro 
vivo. O cartão de crédito fica agora para os casos 
de emergência”, aposta. 

O professor da PUC afirma que a medida 
pode representar um retrocesso. “Estamos na 
era do dinheiro de plástico, atualmente são pou-
cas as pessoas que portam dinheiro vivo no dia 
a dia. Mas seu uso vai voltar a ser mais frequente 
nas viagens internacionais. Estamos, certamen-
te, regredindo nesse sentido”, afirma.4

Durval Ribeiro Junior, proprietário da Quadrante Turismo: 
“O que os clientes puderem embutir na compra antecipada, 
vão fazer. A busca por pacotes com passeios inclusos e 
hospedagem com refeições, certamente, vai crescer”

ELCIO ALVES / AAN
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CUSTO MAIOR
Veja abaixo alguns
exemplos do quanto a
viagem pode ficar mais cara 
com o aumento do IOF:
 
- A cada US$ 1.000, paga-se 
US$ 3,80 de IOF nas compras 
em espécie no Brasil
- A cada US$ 1.000, paga-se 
US$ 63,80 de IOF nas compras 
usando cartão de débito, 
travellers checks ou nos 
saques no exterior
- A cada US$ 1.000, paga-se 
US$ 63,80 de IOF nas compras 
usando o cartão de crédito. 
O valor é cobrado na fatura 
seguinte.

Fonte: Eli Borochovicius, 
professor do Centro de 
Economia e Administração da 
PUC-Campinas n
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