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Algo que há uma década 

parecia pouco provável 

já está acontecendo

Segundo a mais recente 
pesquisa do IBGE, os 
equipamentos móveis se 

consolidaram como principais 
meios de acesso à internet no 
Brasil. De acordo com o IBGE, 
92,1% do acesso à rede são 
feitos por esse tipo de equipa-
mento no País - batendo, pela 
primeira vez, os computadores 
pessoais.

E faz total sentido, porque, 
no decorrer dos últimos anos, 
celulares, smartphones e 
tablets vêm se tornando o 
controle remoto do mundo. 
Atualmente, é possível pagar 
quase qualquer conta por meio 
dos aparelhos móveis, comprar 
produtos e serviços, além, cla-
ro, de assistir a fi lmes e séries, 
adquirir ingressos para cine-
ma, teatro, shows e acessar as 
redes sociais a qualquer hora 
e em qualquer lugar.

O que explica essa inversão, 
além da praticidade? O fato 
de que esses equipamentos 
poupam tempo de seus usuá-
rios. E tempo é o ativo mais 
precioso da modernidade. 
Ninguém mais quer pegar 
fi la no shopping para pagar o 
estacionamento, por exemplo. 
Ou sair do carro para passar o 
cartão de débito ou de crédito 
após abastecer em um posto 
de combustíveis. É tempo 
que pode ser usado com o 
que gostamos, realmente, de 
fazer. E muitas empresas já 
entenderam essa mudança de 
conceito.

Outro dado que ajuda a 
entender o mundo em que 
estamos vivendo é da mais 
recente pesquisa Global Mobile 
Consumer Survey, realizada 
pela consultoria Deloitte. De 
acordo com ela, os brasileiros 
desbloqueiam o celular, em 
média, 78 vezes por dia. As mu-
lheres são as que mais mexem 
no smartphone, 89 vezes, con-
tra 69 dos homens. O número 
é maior entre os jovens dos 
18 aos 24 anos. Eles checam 
seus dispositivos móveis 101 
vezes ao dia, enquanto que as 
pessoas mais velhas (entre 45 
e 55 anos) verifi cam o aparelho 
50 vezes.

Na palma da mão. Os núme-
ros do estudo do IBGE vão ao 
encontro da terceira edição 
da pesquisa PayPal/Ipsos, di-
vulgada em novembro do ano 
passado, segundo a qual 17% 
de tudo o que foi comprado 
online no Brasil nos 12 meses 
anteriores teve como ponto 
de partida um smartphone. 
Em 2015, o mesmo indicador 
havia fi cado em 13%. Ou seja, 
quem adquire o aparelho passa 
a usá-lo para tarefas antes mais 
fáceis de serem executadas à 
frente de um PC. É, sem dú-
vida, a revolução dos devices 
móveis.

Já um estudo contratado 
em 2016 pelo PayPal Brasil à 
Euromonitor International - a 
respeito de internet móvel 
e mercado de pagamentos 
eletrônicos - apontou que, 
até 2020, cerca de 4,5 bilhões 
de pessoas no mundo inteiro 
serão assinantes de internet 
móvel. E o Brasil tem e terá um 
papel importante nesse cres-
cimento: o país deverá contar 
com mais de 250 milhões de 
usuários de dispositivos mó-
veis com acesso à web até o 
fi nal da década

Também segundo a Euromo-
nitor, hoje 100% da população 
brasileira está coberta por 
redes celulares; e 94% contam 
com alguma cobertura de rede 
3G. Aliás, o Brasil é o segundo 
colocado na América Latina 
em termos de penetração da 
tecnologia de internet móvel - 
atrás somente da Costa Rica.

Desafi os à frente. Voltando 
ao estudo do IBGE, 82,8% 
das pessoas que vivem em 
áreas urbanas têm celular. Já 
nas regiões rurais, o índice cai 
para 52,8%. Eis aí um primeiro 
desafi o para as empresas de 
telecomunicação.

Outro é construir um cenário 
que envolva as gerações mais 
velhas. De acordo com este 
mesmo estudo, os Millennials 
realmente são o ponto de 
apoio da revolução digital. As 
pessoas entre 25 e 29 anos são 
as que têm maior acesso ao 
celular, com 89,8%. Seguidas 
pelo grupo dos 20 aos 24 anos, 
cujo índice é de 89,6%; e pela 
faixa entre 30 e 34 anos, com 
89,4%.

Outra conclusão interes-
sante (e que representa um 
terceiro desafio): quanto 
maior a escolaridade, maior o 
número de pessoas que têm 
celular - 97% de quem tem 15 
anos ou mais de estudo usa 
o dispositivo. Entre aquelas 
sem instrução ou com menos 
de um ano de estudo, o per-
centual cai para 40,5%, um 
gap gigantesco. O rendimento 
fi nanceiro também tem infl u-
ência. Entre as pessoas que 
recebem mais de 10 salários 
mínimos, 96,4% têm algum 
tipo de equipamento móvel. Já 
entre as pessoas que não têm 
rendimento ou que recebem 
até 1/4 de salário mínimo, o 
índice fi ca em 53,9%.

Em um setor no qual a evo-
lução é exponencial, parece 
que “mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades”, como 
diria Camões. E a impressão 
que se tem é a de que, cada 
vez mais, os consumidores e 
as consumidoras passarão a 
levar soluções cada vez mais 
tecnológicas no bolso ou na 
bolsa. E gastarão menos e me-
nos cliques para ganhar mais 
e mais tempo para viverem 
a vida. 

(*) - É Diretor Geral do PayPal
para a América Latina.

Mario Mello (*)

Os smartphones estão 
se tornando o controle 

remoto do mundo

O MPF pediu ao STF no fi m do ano passado que 
incluísse três novos anexos à delação premiada 
de Nestor Cerveró, ex-diretor da Área Interna-
cional da Petrobras, após ele apresentar novos 
fatos sobre a corrupção na empresa.

Em um de seus últimos atos como relator da 
Operação Lava Jato, o ministro do STF Teori 
Zavascki, no entanto, negou o pedido do MPF, ale-
gando que isso poderia prejudicar a apreciação da 
delação original. Ele, entretanto, não descartou 
os novos fatos, ordenando que fossem apurados 
em uma nova investigação, sob sigilo.

No despacho em que indeferiu a homologação 
dos novos anexos, tornado público ontem (26), 
Zavascki revelou alguns dos argumentos do MPF 
a favor da inclusão dos novos depoimentos, que 
são sigilosos, na delação premiada de Cerveró. 
Os novos fatos dizem respeito ao pagamento 
de vantagens indevidas para a ampliação de 
instalações da BR Distribuidora; à aquisição 
de precatórios pela Petrobras e pela BR Dis-
tribuidora; e ao pagamento de propina para o 
fornecimento de asfalto em Mato Grosso. Cerveró 
citou o nome de uma alta autoridade do estado 
como envolvida no esquema.

Segundo o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, os novos anexos situam-se “no 
entorno do escopo temático da Operação Lava 
Jato, afi gurando-se instrumentalmente conexos 
a ela”. A colaboração premiada de Nestor Cerveró 
foi homologada por Zavascki em 14 de dezem-

O deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR) afirmou 
que o Brasil começou a re-
cuperar sua credibilidade 
no mercado internacional. A 
avaliação do parlamentar vai 
ao encontro da informação 
divulgada pelo Banco Central 
de que o investimento estran-
geiro no país cresceu 6% em 
2016, alcançando US$ 78,9 
bilhões. Em dezembro foram 
US$ 15,4 bilhões, um recorde 
para o ano e o maior valor 
desde dezembro de 2010.

Para o tucano, esse é o início 
de um novo tempo. Ele avalia 
que, se medidas corretas conti-
nuarem sendo tomadas e as re-
formas forem aprovadas, a crise 
será superada e a nação voltará 
a crescer, gerando emprego e 
riquezas. “Com o impeachment 
de Dilma, o Brasil começou a 
recuperar a credibilidade. Com 
o novo governo e o amplo apoio 
no Congresso, começamos uma 
nova etapa para a economia 
do Brasil. A credibilidade é 
um passo importante, assim 
como a estabilidade política, 
que tem sido demonstrada com 
esse apoio do Parlamento ao 
governo”.

Segundo Hauly, o consumi-
dor interno está um pouco mais 

Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).

Projeto condiciona 
funcionamento de 
veículos ao uso do 
cinto 

Está pronto para ser votado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça o projeto que obriga 
a existência, nos veículos au-
tomotores, de mecanismo que 
obrigue o afi velamento prévio do 
cinto de segurança por todos os 
ocupantes, como condição para 
o acionamento do veículo. A exi-
gência não se aplica aos veículos 
de transporte de passageiros com 
mais de dez lugares e aos veículos 
destinados à exportação. 

O autor da proposta, senador 
Waldemir Moka (PMDB-MS), 
ressaltou pesquisa da OMS que 
revela que a falta de uso do cinto 
de segurança é o principal fator 
de risco associado a ferimentos 
e mortes entre os ocupantes de 
veículos. De acordo com o estudo, 
o uso do cinto reduz em até 50% 
o risco de ferimentos fatais em 
motoristas e ocupantes do banco 
dianteiro e em até 75% em ocu-
pantes do banco traseiro.

“Embora saibamos que o 
uso do cinto deva basear-se no 
respeito à vida, no autocuidado, 
na proteção a todos, a despeito 
da própria legislação já exigir o 
seu uso, constatamos que, na 
prática, as pessoas subestimam 
os riscos ao qual estão expostas”, 
destacou. Em relatório favorável 
à proposta, o senador Dário Ber-
ger ressaltou que a proposta tem 
a virtude de proteger a vida ao 
mitigar os riscos de lesão e morte 
(Ag.Senado).

Regras visam reutilizar 
alimentos e diminuir 
desperdício

A Comissão de Seguridade Social 
da Câmara aprovou projeto apre-
sentado pelo deputado Givaldo 
Vieira (PT-ES) que estabelece 
regras para a destinação de resí-
duos alimentares, com o objetivo 
de combater o desperdício de 
alimentos. A proposta recebeu 
parecer favorável do relator, de-
putado Chico D’Angelo (PT-RJ). A 
versão foi relatada pela deputada 
Tereza Cristina (PSB-MS).

A principal mudança desta versão 
em relação ao texto original é a ex-
clusão da pena de detenção (de um 
a seis meses) para quem destruir ou 
descartar alimento apto ao consumo. 
Para o relator, a exclusão é importan-
te porque, entre outros motivos, não 
é possível “defi nir o que é alimento 
apto para consumo humano além 
de qualquer dúvida. Ademais, não 
se justifi ca o enquadramento como 
crime ambiental a disposição no 
ambiente de matéria orgânica bio-
degradável”, disse D’Angelo.

Em relação ao poder público, o 
projeto institui algumas obrigações, 
como fornecer estrutura para rece-
ber e redistribuir alimentos próprios 
para o consumo humano; divulgar 
procedimentos de doação de ali-
mentos aos geradores de resíduos; 
incentivar o uso de tecnologias que 
minimizem a geração de lixo reapro-
veitável; e incentivar a implantação 
de mercados para comercialização 
de alimentos aptos para o consumo, 
mas próximos da data de vencimento 
ou suscetíveis a descarte em razão 
da aparência (Ag.Câmara).
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Além da iniciativa sobre a educação, a reforma da Previdência Social também

será destaque da atividade parlamentar.
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Para ajudar os brasileiros 
a lidarem com o a população 
idosa que aumenta no país, o 
senador Omar Aziz (PSD-AM) 
quer que o tema do envelheci-
mento e do cuidado e respeito 
aos idosos façam parte do 
currículo da educação bási-
ca. O projeto, de sua autoria, 
modifi ca a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) e 
determina que especialistas 
em gerontologia, ou áreas 
afi ns que estudam o envelhe-
cimento, ensinem o conteúdo 
nas escolas.

Segundo projeções do IBGE, 
em 2060 o Brasil terá mais 
de 58 milhões de pessoas 
na terceira idade. De acordo 
com o órgão, a expectativa de 
vida dos brasileiros também 
aumentará. Hoje, as mulheres 
vivem em média 78,5 anos, 
contra 71,5 anos dos homens. 
As projeções do IBGE apon-
tam que em 2060, as mulheres 

viverão, em média, 84 anos, 
enquanto os homens, até os 
78. Na justifi cativa do texto, 
Omar destacou as mudanças 
no perfi l da população brasi-
leira e lembrou que o número 
de idosos em idade produtiva 
é cada vez maior. 

“A escola precisa ser chama-
da a colaborar na ação educa-
tiva das novas gerações para 
a compreensão das virtudes e 
vicissitudes da terceira idade, 
com vistas a permitir uma con-
vivência intergeracional mais 
harmônica, em benefício de to-
dos”, afi rmou. Para Otto Alen-
car (PSB-BA), relator que deu 
parecer favorável à aprovação 
da proposta, o grande número 
de idosos é uma realidade no 
Brasil e exige ajustes em todas 
as políticas públicas, inclusive 
na educação. O projeto tramita 
em decisão terminativa na 
Comissão de Educação (Ag.
Senado).

Será o primeiro grande tema 
num ano que deve ser 
marcado por discussões 

sobre propostas de reformas 
econômicas e sociais de gran-
de impacto. Além da iniciativa 
sobre a educação, a reforma 
da Previdência Social também 
será destaque da atividade par-
lamentar. Apesar de ainda estar 
tramitando na Câmara, ela já foi 
alvo de duas audiências públicas 
no Senado.

Outros assuntos relevantes 
já fazem parte do dia-a-dia do 
Senado. Entre eles estão as mu-
danças na legislação trabalhista, 
a restrição aos “super-salários” 
no serviço público e as dívidas 
dos estados com a União.

A MP 746 promove a reorga-
nização do ensino médio, com 
a estruturação do currículo em 
blocos temáticos, menos disci-
plinas obrigatórias e estímulo à 
educação integral. Já aprovada 
pela Câmara, ela tranca a pauta do 
Senado e será obrigatoriamente o 
primeiro tema a ser votado a partir 
do dia 2 de fevereiro, quando as 
deliberações recomeçam.

Alvo de nove audiências públi-
cas durante sua passagem por co-
missão mista, a proposta foi du-

Novo ensino médio pode abrir a 
pauta de 2017 no Plenário do Senado
O Senado iniciará seus trabalhos de 2017 analisando o projeto de reestruturação do ensino médio, 
enviado pelo governo federal sob a forma de medida provisória

ramente criticada por sindicatos 
e associações de professores e 
estudantes, mas recebeu elogios 
de pesquisadores e especialistas 
da área. Estes, porém, pediram 
atenção ao fi nanciamento da 
expansão da educação integral 
e à formação de educadores. A 
escolha da ferramenta da me-
dida provisória para o tema foi 
vista com reservas por todos os 
debatedores.

A reforma da Previdência en-

caminhada pelo Poder Executi-
vo foi aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câma-
ra e ainda precisará passar por 
uma comissão especial antes da 
deliberação do Plenário daquela 
Casa. Antes mesmo de chegar ao 
Senado, porém, ela já é um dos 
assuntos mais discutidos pelos 
senadores e é considerada um 
objetivo prioritário do ano.

O presidente Michel Temer 
também deverá enviar ao Con-

gresso uma proposta de reforma 
trabalhista, com alterações na 
CLT. Algumas medidas já conhe-
cidas que o governo federal deve 
introduzir são o fortalecimento 
das negociações coletivas, que 
poderiam se sobrepor à legisla-
ção em alguns pontos (jornada, 
férias, intervalos), a reorganiza-
ção da carga horária semanal e 
a possibilidade de expansão dos 
contratos de trabalho temporá-
rio (Ag.Senado).

Investimento estrangeiro em 
alta é início de uma nova fase

confi ante e os acenos que go-
verno e Congresso têm dado no 
sentido de realizar as reformas 
infl uem diretamente na con-
fi ança por parte do investidor 
brasileiro e estrangeiro. “Nesse 
momento em que se começam 
as reformas mais importantes, 
é óbvio que não só os empre-
sários brasileiros, mas também 
os estrangeiros, comecem a 
participar dessa nova etapa na 
vida do país, como mostra esse 
pequeno, mas já importante 
crescimento do investimento 
estrangeiro no Brasil”.

O resultado de entradas de 
recursos estrangeiros superou a 

expectativa do Banco Central, 
que era de US$ 70 bilhões.  
Esses investimentos signifi cam 
dinheiro destinado a gerar mais 
riquezas para o país. Normal-
mente, são recursos usados 
para expandir produção, com-
prar mais equipamentos e gerar 
empregos. Em 2017, Hauly 
acredita que o país terá a grande 
oportunidade de fi nalizar as 
reformas e dar uma importante 
guinada que refl etirá positiva-
mente nos anos seguintes. O 
tucano é o relator da Comissão 
Especial da Reforma Tributária, 
considerada por ele a principal 
delas (psdbnacamara).

Cerveró tenta ampliar delação 
premiada na Lava Jato

Nestor Cerveró, 

ex-diretor 

da Área 

Internacional 

da Petrobras.

bro de 2015, enquanto o pedido do MPF para a 
inclusão dos novos depoimentos foi feito quase 
um ano depois, em 13 dezembro de 2016. Já no 
dia seguinte, o ministro negou a petição.

O despacho de Teori Zavascki é datado de 
poucos dias antes do início do recesso do STF, 
em 21 de dezembro de 2016. No último dia 17 
de janeiro, Janot enviou uma nova petição ao 
ministro, pedindo que fossem enviadas à PGR 
as folhas referentes aos novos anexos, que não 
haviam sido remetidas de volta após ser negada a 
inclusão na delação original de Cerveró, de modo 
que pudesse tomar as providências cabíveis para 
prosseguir a apuração dos fatos (ABr).

Escolas poderão ter 
aulas sobre respeito
e cuidado aos idosos


