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A Copa do Mundo
e o setor energético

Terceirização
das leis
trabalhistas

MIKIO KAWAI JR.

exigirá outras atitudes governamentais, pois haverá natural aumento na demanda.
O Brasil está com diversos empreendimentos atrasados e,
o lado da eleição presidencial, a Copa do
mesmo com as usinas térmicas funcionando a todo vapor, pode
Mundo, sem dúvida, vai ser o grande tema
não haver parques geradores suficientes, e algumas cidades corem nosso país no ano que vem. Mas esse asrem riscos de não suportar e enfrentar apagões pontuais, sobresunto não pode ficar apenas no âmbito estudo durante a Copa do Mundo.
portivo, e deve ser uma preocupação tamPara evitar qualquer risco de ser afetado, o evento esportivo,
bém de nosso setor energético. Conforme os
aliás, também deve tomar suas medidas emergenciais.
órgãos responsáveis têm declarado, o risco
Conhecedoras de nosso sistema, as concessionárias responde grandes apasáveis pela administração dos estágões durante o torneio é mínimo,
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porém uma questão vem sendo
e providenciar gerações de backup,
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pouco abordada: para atender à alsobretudo à base de óleo diesel, pata demanda, o governo vai adotar
ra que o país não fique exposto petêm declarado, o risco de grandes
medidas emergenciais, que implirante todo o mundo, com o risco de
carão um aumento de custo, que,
apagões durante os jogos.
apagões durante o torneio é mínimo,
por sua vez, será repassado ao conO preço do combustível, novasumidor de energia no pagamento
mente, pode ser um problema, poporém uma questão vem sendo
da conta mensal.
rém o mais importante, nesse caso,
A prática de adotar medidas opeé a garantia de energia para a realipouco abordada
rativas emergenciais já é comum no
zação dos jogos.
sistema elétrico e energético, e o
O que as pessoas devem entender é
maior exemplo é a utilização de usique não se trata de ser pessimista ou
nas termelétricas, responsáveis por encargos e consequentes aualarmista. A questão é muito mais importante, uma vez que no segmentos no custo de energia.
mento energético não podemos ficar reféns de medidas emergenciais,
Esta é uma medida emergencial necessária, uma vez que os
pois já dependemos muito das variações climáticas e hidrológicas.
atuais níveis nos reservatórios das hidrelétricas só estão melhoTalvez seja o momento de agir com mais cautela e assumir a
res que os registrados entre 2001 e 2002, período no qual o país
gravidade da situação, para, em conjunto, definirmos uma solupassou por rigoroso racionamento no consumo de energia.
ção eficiente. E não estamos falando aqui apenas de Copa do
Além da continuidade ao acionamento de termelétricas, 2014
Mundo, mas de todos os nossos lares e indústrias.
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Uma ‘epidemia’ chamada diabetes
BALDUINO TSCHIEDEL

feriores, cegueira, insuficiência renal, infarto
do miocárdio e acidente vascular cerebral.
Portanto, se não forem tomadas medidas de alerta à população, quanto a essa
associação sedentarismo-obesidade-diabetes, a curva continuará em ascensão.
Quando a insulina foi descoberta, no
início dos anos 20 do século passado, a
criança com diabetes tinha uma expectativa de vida extremamente reduzida e, então tal descoberta foi saudada como sendo a cura da doença.
Hoje, entretanto, continua-se a perse-

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE DIABETES DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA (SBEM)

Embora o termo epidemia tenha sido
sempre utilizado para designar a rapidez
com que doenças infectocontagiosas se
espalhavam pelo mundo, essa palavra hoje vem sendo usada para explicar a velocidade espantosa do alcance do diabetes
nos últimos anos.
Atualmente, são mais de 371 milhões
de pessoas com diabetes no mundo. A
continuar o ritmo atual, serão 552
milhões em 2030, número em muito
superior ao aumento da natalidade,
com os consequentes gastos médicos
e decorrentes de absenteísmo e aposentadorias precoces por complicações da doença.
Ainda hoje, a maioria das pessoas
desconhece a nítida correlação do diabetes com obesidade e sedentarismo, e
também os inúmeros agravos à saúde
que a doença produz se não controlada
a tempo: amputações de membros in-

Se não forem tomadas medidas
de alerta à população, quanto
a essa associação
sedentarismo-obesidade-diabetes,
a curva continuará em ascensão

guir a cura, já que as múltiplas injeções
diárias de insulina e as lancetadas na ponta dos dedos, necessárias para um tratamento eficaz, não são mais aceitas como
cura, pois a qualidade de vida fica bastante prejudicada.
As pesquisas com transplantes de ilhotas pancreáticas e com células-tronco,
que vêm progredindo, deixam uma expectativa de que talvez a cura de fato ainda
possa acontecer.
Mas mesmo que tais procedimentos
complexos venham a ocorrer com sucesso, todo o indivíduo que hoje convive
com o diabetes, seja tipo1 (auto-imune, em geral com início na infância
ou adolescência), ou tipo 2 (ligado à
obesidade e ao sedentarismo, com
forte componente familiar, e em geral iniciando na pessoa madura), é
importante saber que precisará estar
saudável para beneficiar-se dos avanços científicos.
Por isso, faça a sua parte, e pense
um pouco nesse problema, que é de
todos, e em como combatê-lo.

O Big Data irá revolucionar
o mundo da moda
FLÁVIO PRIPAS
SÓCIO FUNDADOR DA REDE SOCIAL DE MODA FASHION.ME

Muito se fala sobre Big Data e como este conceito deve mudar a forma das empresas analisarem as coisas, mas a verdade é que poucos efetivamente sabem o
que é o Big Data. A forma mais simples explica Big Data como um conjunto de soluções tecnológicas para lidar com dados
digitais em volume, variedade e velocidade inéditos até hoje.
Na prática, o Big Data permite
analisar qualquer tipo de informação
digital em tempo real, facilitando a
tomada de decisões. A solução é marcada por lidar com dados não-estruturados, que até então necessitavam
de interação humana para serem
compreendidos, já que dependiam
de contexto, como tweets, posts no
Facebook, vídeos, geolocalização,
comportamento de clientes, entre
outros.
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Diversos estudos indicam que os dados
não-estruturados representam 85% das informações com as quais as empresas lidam hoje em dia. E, com isso, o Big Data se
faz ideal para toda e qualquer companhia,
independentemente do setor que atua.
No mundo da moda isso é tão importante ou até mais que em outros setores,
uma vez que o setor sempre foi baseado
no ‘achismo’ ou no que falavam ‘influen-
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ciadores’, nunca teve informação e inteligência para direcionar os lançamentos e
as ações.
Por meio do Big Data é possível analisar a
interação diária dos usuários com centenas
de produtos e marcas, alcançar dados apurados para que melhores decisões sejam tomadas pelo setor como um todo, desde
campanhas com a marca até a produção de
novas coleções, mais precisas e de acordo
com o que o público deseja.
O Big Data deve revolucionar o
mundo da moda por gerar oportunidades de auxiliar marcas a traçarem
O Big Data deve revolucionar o
novas estratégias com perfis mais
apurados de seu consumidor.
mundo da moda por gerar
Será possível identificar produtos
de
sucesso e, a partir deles, criar vioportunidades de auxiliar marcas a
trines, aprimorar comunicação, planejar produção, dentre outras ações.
traçarem novas estratégias com perfis
São inúmeras possibilidades que
antes não existiam, pela ausência de
mais apurados de seu consumidor
inteligência de dados na indústria
da moda.
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JOÃO TANCREDO
ADVOGADO

O Projeto de Lei 4330 que consolida a
prestação de serviços a terceiros e as relações de trabalho deles decorrentes vem de
encontro aos direitos dos trabalhadores
conquistados, há 70 anos, através da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.
Um retrocesso para o país que ainda
amarga com tanta desigualdade no mercado de trabalho. Uma medida na qual as autoridades precisam, definitivamente, avaliar
suas consequências para a grande massa assalariada do País.
As repercussões em torno desse PL são
inúmeras e vem provocando intenso debate
nas entidades de classe. Afinal, sendo aprovada, estará regulamentada a terceirização
em atividades essenciais de empresas públicas e privadas, acabando com a “responsabilidade solidária”, que transfere à empresa
contratante a obrigação de creditar os direitos trabalhistas, caso não sejam cumpridos
pela contratada.
Isto significa não garantir a isonomia entre os terceirizados e os trabalhadores diretos. Na prática, isso pode se configurar num
total desamparo desses empregados se houver algum problema com a empresa que o
contratou.
A questão é muito mais delicada do que
se pensa. Empresas de prestação de serviços
somam 22 posições entre as 100 que possuem mais processos trabalhistas, julgados
pelos tribunais brasileiros.
De acordo com estudo do Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
(Dieese),
que
comparou as duas
A questão é
classes trabalhistas, o terceirizado
muito mais
fica no emprego
de 2,6 anos a medelicada do
nos, além de ter
uma jornada de
que se pensa.
três horas a mais
por semana, cheEmpresas de
gando a ganhar o
inferior a 27%, do
prestação de
que os trabalhadores diretos.
serviços
Outro ponto
mais agravante é
somam 22
referente aos acidentes de trabaposições entre
lho, uma vez que
na mesma pesquias 100 que
sa realizada pelo
Dieese, 80% deles
possuem mais
ocorrem com os
prestadores de
processos
serviços, que enfrentam péssimas
trabalhistas,
condições de trabalho e passam a
julgados pelos
conviver
com
doenças ocupatribunais
cionais.
Os problemas
brasileiros
de saúde resultam
em afastamentos,
além de uma significativa sobrecarga ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao
INSS, que já operam em seus limites. A relação entre esses acidentes e os terceirizados é
bem alta porque geralmente eles não recebem o treinamento adequado e são submetidos a jornadas exaustivas e baixas remunerações. No Brasil, um dos setores dos quais
essa questão é mais latente é o elétrico.
O Relatório de Estatísticas de Acidentes
do Setor Elétrico Brasileiro, da Fundação
COGE, apontou que os funcionários indiretos morrem 5,6 vezes mais em relação aos
diretos, que realizam serviços nas áreas de
distribuição, geração e transmissão.
O mesmo estudo apontou que entre os
anos de 2007 e 2011, 56 efetivos morreram
em acidentes de trabalho. No mesmo período foram contabilizadas 315 mortes envolvento terceirizados, um número alarmante
e que merece atenção.
Diante de tantas prioridades no País, com
tantas manifestações sobre serviços básicos, é, no mínimo, lamentável, um representante do povo levantar uma bandeira
que vai de encontro a proteção do trabalhador brasileiro.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A-13.
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