
Negociações entre Irã e grandes potências

A primeira rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano

em Almaty, no Cazaquistão, foi realizada ontem e deve prosseguir

hoje. A delegação dos países que fazem parte do grupo 5+1

(os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU — Estados

Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e China — e a Alemanha)

e do Irã se encontraram durante três horas. O chefe da delegação

russa, Serguei Riabkov, chamou de “úteis” as negociações. AFP
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PONTO DE VISTA

Sempre na ocorrência de grandes tragédias, a sociedade se mobiliza para
discutir o que se poderia ter feito para evitá-las. Nessas horas, especialis-
tas apontam uma série de descumprimentos de sistemas de segurança pro-
tetivos. Cabe explicar a diferença de proteção e prevenção, e um exemplo
é o do carro, neste caso, um mais bem equipado. Alguns modelos possuem
uma série de itens de segurança, com destaque para o freio ABS, que reduz
significativamente o risco de colisão em freadas bruscas. Outro dispositi-
vo é o air bag. Pois, muito bem; no caso do freio ABS, estamos diminuindo
o risco de um acidente (colisão) e esta é uma medida preventiva. Já no ca-
so do air bag, estamos minimizando os danos pessoais de um acidente e
isto é uma medida protetiva.

Todos preferimos medidas que evitem a ocorrência de um acidente
àquelas que reduzam as suas consequências. Outro exemplo é o seguro
saúde, pois é melhor não ficar doente a possuir os melhores planos de
saúde. Portanto, a prevenção é a melhor solução. Porém, ainda assim, a
prevenção não substitui a proteção que atuará quando houver qualquer
falha. Para reduzir a incidência dos vários tipos de catástrofes que asso-
lam a nossa existência, devemos atuar fortemente no que é mundialmen-
te conhecido como engenharia de riscos. Este ramo da engenharia, mui-
to usado pelas indústrias, aplica uma série de metodologias, com foco
principal na fase de projeto, que levanta os tipos de riscos de uma ativida-
de e aponta as medidas para reduzir os riscos para os seres humanos, o
patrimônio e o meio ambiente.

As principais etapas da engenharia de risco são: eliminar o risco — é o
caso de substituir um gás inflamável por outro que não possua esta caracte-
rística, bem como revestimentos combustíveis por outros sem essa pro-
priedade (poliestireno expandido por lã de rocha, por exemplo); prevenir
o risco — um exemplo clássico é a instalação de um botijão de gás no lado
externo de uma edificação, e proteger o risco — instalação de detectores
de fumaça, chuveiros automáticos etc.

Como podemos notar pela sequência acima, a prioridade é a eliminação e
a prevenção do risco, sendo que a proteção é uma das últimas etapas da ges-
tão de risco. Nesse contexto, a iniciativa privada, por meio de empresas espe-
cializadas, pode contribuir sobremaneira para prevenir, eliminar ou pelo me-
nos mitigar tais riscos. A tarefa não é pequena para as mais de 5,5 mil prefei-
turas do país, dado o número de empresas atuantes no Brasil. Segundo levan-
tamento do Sebrae/Dieese, há mais de 6 milhões de micro e pequenas empre-
sas ativas, que correspondem a 99% dos negócios. Com um universo desse,
somada à nossa extensão territorial, é praticamente impossível que os ór-
gãos governamentais competentes consigam fazer por si todo o trabalho.
Uma ideia é certificar empresas de engenharia de riscos por esses órgãos,
atuando como auxiliares do poder público. A contratação delas ficaria a car-
go dos empresários, e a responsabilidade dos serviços, das contratadas. Com
essa medida, teríamos uma solução eficiente para evitar casos similares aos
da tragédia em Santa Maria (RS). ■

IVAN PASSOS
Diretor da Herco — consultoria de riscos

A internet nos trouxe a controvertida ideia de que a informação é gratuita.
Ou que deveria ser. Informação gratuita parece ser a regra do jogo na inter-
net. Afinal, o Google se formou ajudando as pessoas a encontrar informa-
ções abertas na web. Na década de 2000, algumas grandes universidades dos
Estados Unidos passaram a disponibilizar o material didático de seus cursos.
Isso as levou à criação do consórcio OpenCourseWare, que conta com cente-
nas de escolas. Em 2011, a Universidade de Stanford criou um curso on-line
de inteligência artificial e franqueou sua matrícula a qualquer interessado.
Era oficialmente criada a era dos cursos massivos on-line.

Em fevereiro de 2012, Peter Norvig e Sebastian Thrun, professores de Stan-
ford, criaram a empresa Udacity, com o propósito de distribuir cursos de ou-
tras universidades. Na mesma época, foi criada a Coursera, que levou o mes-
mo modelo para universidades de renome dos Estados Unidos, Canadá e
Ásia. Rapidamente, a Coursera tornou-se uma distribuidora conhecida inter-
nacionalmente. Udacity e Coursera parecem marcar um momento de transi-
ção no mercado conhecido como de educação a distância.

Durante a mudança é difícil saber para onde as coisas vão. Assim, é difí-
cil dizer se os cursos on-line gratuitos são formas duradouras ou se são
uma iniciativa apenas promocional de empresas distribuidoras de cursos
on-line. Seja o que for, isso pode indicar o prenúncio de uma desorganiza-
ção no setor.

Caso o Coursera e similares se tornem grandes distribuidoras de cursos on-
line, veremos uma dissociação entre produção e distribuição de produtos
educacionais. Aqui, quebra-se a cadeia de valor, reduzindo-se a verticaliza-
ção do setor. Nesse modelo, as escolas tradicionais seriam responsáveis pela
produção dos cursos, enquanto empresas como Coursera cuidariam da ven-
da e da prestação dos serviços finais.

A desintegração vertical entre oferta e produção pode trazer inúmeras
consequências. Uma delas seria a fragmentação da indústria de produção, já
que pequenas escolas podem ter seus cursos oferecidos por grandes distribui-
doras. Seria algo como o que assistimos na indústria de varejo on-line, com
grandes distribuidores e milhares de produtores.

Outra consequência possível seria as grandes distribuidoras comporem
programas educacionais maiores, com curriculum formado por cursos de di-
ferentes escolas, combinados numa grade curricular.

Uma questão ainda aberta é como os distribuidores poderiam certificar
seus alunos. Para garantia de rigor na certificação, o exame teria que ser pre-
sencial. Além disso, para fazer exames, eles careceriam da capacitação técni-
ca dos produtores. Talvez os produtores possam oferecer exames de capacita-
ção, ou mesmo a oferta dessas provas pode ser feita por entidades indepen-
dentes. Como hoje, a OAB certifica os advogados no Brasil.

O modelo dos cursos on-line massivos foi lançado. O futuro cenário do se-
tor de educação emergirá em algum tempo. O que se pode prever é que esse
futuro respeitará os ditames da dinâmica do mundo de hoje, cada vez mais
conectado e cada vez mais veloz. ■

O que os fatos nos ensinam
sobre medidas de proteção

EDSON FREGNI
Diretor-geral da Sciere e professor da

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
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É praticamente impossível que os órgãos
governamentais competentes consigam fazer
por si todo o trabalho de prevenção de riscos

Ruptura do modelo educacional
e os cursos massivos on-line

A desintegração vertical entre oferta e produção
pode trazer inúmeras consequências. Uma delas
seria a fragmentação da indústria de produção
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 fev. 2013, Mundo, p. 57.




