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OPINIÃO
O regime

de capitalização

O regime de 

capitalização pode se 

tornar uma realidade 

em breve, a partir da  

possível aprovação da 

reforma da Previdência 

Social no Congresso 

Nacional

A ideia é que apenas as 
pessoas que ingressa-
rem no mercado de tra-

balho após a reforma passem a 
usufruir desse modelo. Chile, 
Peru, Colômbia e México estão 
entre os países da América 
Latina que implantaram esse 
regime, mas, até o momento, 
nenhum destes obteve êxito. 
Antes de expor as razões para 
o fracasso da capitalização 
é preciso explicar como ela 
funciona. Existem dois tipos 
de capitalização. Um deles 
é o coletivo. O outro, que é 
defendido pelo ministro da 
economia, Paulo Guedes, é o 
individual.

Neste regime, o trabalhador 
passa a ter uma conta separada 
para depósitos mensais. Para 
efeitos de comparação, a ca-
pitalização individual lembra 
a forma como é recolhido o 
FGTS. Porém, nesse modelo 
de capitalização, as contas 
costumam ser geridas por 
entidades privadas, o que é 
muito bom para os bancos e 
gestoras fi nanceiras.

As regras para retirada dos 
valores da capitalização ainda 
não foram divulgadas pelo 
governo. Portanto, me baseio 
nos modelos internacionais. 
Nos países citados, o contri-
buinte opta por ter direito a 
uma renda vitalícia, podendo 
receber mensalmente após se 
aposentar ou recebê-la de uma 
só vez. Essa segunda opção é 
um perigo.

O brasileiro não é educado 
fi nanceiramente e, provavel-
mente, se essa opção existir, 
muitos gastarão todo o valor 
capitalizado em curto período 
de tempo, chegando à velhice 
sem um tostão nos bolsos. Sem 
meios de sobrevivência, eles 
recorrerão aos programas so-
ciais do governo, acarretando 
em mais gastos públicos. O que 
devia ser economia aos cofres 

da União acabaria gerando 
ainda mais gastos.

Em 1983, o Chile foi o pri-
meiro país do continente a 
adotar o regime de capitaliza-
ção. Atualmente, metade dos 
aposentados chilenos recebe 
menos que um salário mínimo, 
o que, obviamente, não atende 
às expectativas dos idosos 
chilenos. Inclusive, o Chile é 
atualmente o país com maior 
número de suicídios entre ido-
sos. Em seguida, foi a vez de 
o Peru adotar a capitalização. 
O problema é semelhante e o 
governo já fala em aumentar 
a alíquota de contribuição. 
Já na Colômbia, o problema 
é outro. O país, assim como o 
Brasil, tem expressiva parcela 
da população em trabalhos 
informais, o que gera baixa 
cobertura.

O regime de capitalização 
também é um risco em países 
que vivem oscilações constan-
tes da economia, ora de crise 
ora de crescimento. Trata-se 
de um problema porque nas 
contas individuais as taxas de 
juros são importantes, já que 
são elas que determinam se o 
acumulado valerá no futuro.

Para fi nalizar, a principal crí-
tica é direcionada ao défi cit que 
será criado a partir do momen-
to em que o novo regime estiver 
implantado. Cada vez mais 
haverá pessoas direcionando 
suas contribuições para contas 
individuais e cada vez menos 
pessoas direcionando as quan-
tias recolhidas para as contas 
do INSS, hoje responsáveis por 
pagar os aposentados. Portan-
to, quem vai pagar aqueles 
outros milhões de brasileiros 
que já se aposentaram e que 
estão em via de se aposentar? 
A conta não fecha.

A possibilidade de o próprio 
cidadão gerir sua aposentado-
ria, com menos interferência 
do governo e mais liberdade 
individual, pode até parecer 
positiva em um primeiro 
momento, mas considerando 
todas as informações expostas 
neste artigo, fi ca a dúvida se 
Brasil está pronto para essa 
mudança.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos.

Antonio Tuccílio (*)
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News@TI
Empresa cria robô que conversa com alunos e faz 
mapeamento de perfi l
@A Inteligência Artifi cial é a grande onda do momento em todos os 

segmentos. Uma pesquisa realizada pelo Sesi e pelo Senai apontou 
que até 2030, de 31% a 50% das instituições brasileiras de educação 
devem aderir ao learning analytics - inteligência artifi cial que interpreta 
dados produzidos por alunos e reunidos a fi m de avaliar o progresso 
acadêmico. O cenário está adiantado na Witseed, edtech que produz 
conteúdo junto das maiores empresas do Brasil, que criou o Witson, 
robô que conversa com os alunos, entende o momento de carreira 
deles e faz um mapeamento de perfi l, com o objetivo de recomendar 
as melhores trilhas de conhecimento personalizadas para cada um. 
Desenvolvida inicialmente em seis meses, no início das operações da 
Witseed, e sendo aprimorada continuamente desde então, a tecnolo-
gia é parte importante do negócio da empresa e é a grande estrela da 
personalização do conteúdo. Os planos da startup são de aprimorar a 
tecnologia. A ideia é que o Witson seja capaz de tirar dúvidas dos alunos 
em tempo real, potencializando o trabalho que já executam com o robô.

Lança impressora 3D
@A nova impressora 3D Stratasys F120™ chega para impulsionar 

a próxima geração de designers, engenheiros e educadores, com 
tecnologia de manufatura aditiva acessível e de nível industrial. Como o 
mais novo membro da Série F123™ de impressoras FDM® da Stratasys 
(NASDAQ: SSYS), a F120 populariza a impressão 3D industrial, com 
controles simples, automonitoramento remoto, hardware de impressão 
3D exclusivo e níveis extremamente altos de confi abilidade e repetibili-
dade. A F120 faz com que seja mais simples, até mesmo para os novatos, 
começar a usar a impressão 3D em ambientes de escritório, estúdios de 
design, ou de educação. A F120 foi projetada para criar modelos de alta 
qualidade, confi áveis e precisos em FDM de forma contínua. A funciona-
lidade simplifi cada de plug-and-print elimina a complexidade com uma 
interface touchscreen e amigável ao usuário e com o fl uxo de trabalho 
do GrabCAD Print™ (https://www.stratasys.com/3d-printers/f120).

Internautas com idade superior a 65 anos 
compartilham sete vezes mais notícias 

falsas do que aqueles com idade entre 18 e 
29 anos. Essa foi a conclusão de um estudo 
das universidades Princeton e Nova Iorque, 
publicado na revista Science Advances em 
janeiro de 2019. Os pesquisadores analisa-
ram o perfi l do Facebook de 3,5 mil inter-
nautas durante as eleições presidenciais de 
2016 nos Estados Unidos. A disparidade foi 
percebida mesmo entre pessoas de mesma 
orientação política.

“Podemos destacar ao menos dois fatores 
para explicar essa pesquisa. O primeiro é a 
baixa relação das pessoas de terceira idade 
com a tecnologia. Já o segundo é de ordem 
cultural, relacionado ao ambiente virtual”, 
pontua Alexsandro Ribeiro, professor de 
Jornalismo no Centro Universitário Inter-
nacional Uninter.

Em todas as redes sociais, como Facebook 
e WhatsApp, existe um ambiente específi co, 
com cultura, fala e comportamentos pró-
prios e diferentes da vida real. O professor 
explica que o processo de aprendizado 
desse mundo pode ser demorado, sobre-
tudo para as gerações que não são nativas 
digitais. Por isso, os mais velhos estão mais 
vulneráveis a notícias falsas, a ataques de 
vírus e a armadilhas cibernéticas envolven-
do doação de dinheiro ou contas bancárias.

Pessoas mais velhas compartilham mais 
notícias falsas

Especialista explica os fatores que contribuem para a vulnerabilidade da terceira idade às fake news
No caso das notícias falsas, o professor 

ressalta que elas podem se apresentar sob 
diversos formatos. “As fake news variam 
de sátiras, com o objetivo de entreter 
seu público, até notícias fora de contex-
to e textos com fatos reais misturados a 
mentiras, com o objetivo de prejudicar ou 
desinformar”, diz.

Prevenção

Para combater a disseminação de notí-
cias falsas em toda a sociedade, sobretudo 
na terceira idade, Ribeiro recomenda 
quatro medidas. O primeiro passo é a ela-
boração de dispositivos legais que sejam 
duros ao responsabilizar quem produz e 
compartilha fake news.

O segundo aspecto são atitudes preven-
tivas que o próprio leitor pode tomar. “São 
procedimentos simples, como verifi car se 
o texto apresenta erros de ortografi a e 
se nomes de lugares e instituições foram 
grafados corretamente”, explica.

Ainda nessa etapa, o leitor pode checar 
a origem da informação e se foi publicada 
por outros veículos de comunicação co-
nhecidos, que tenham credibilidade. Se 
o internauta continua em dúvida sobre a 
veracidade da informação, Ribeiro aconse-
lha que a notícia não seja compartilhada.

A terceira recomendação é a retomada 

da confi abilidade dos meios de comunica-
ção e da mídia pela sociedade de forma 
geral. Assim, veículos e jornalistas de 
credibilidade, que seguem metodologias 
rigorosas de apuração, ganharão força 
contra a desinformação.

Por fi m, o professor pontua que é neces-
sário criar uma cultura de leitura crítica das 
notícias e dos meios de comunicação. Esse 
hábito deve ser desenvolvido na escola, para 
que o jovem já se forme sabendo navegar 
pelas mídias.

“Independentemente da idade, nossas 
convicções não são réguas para medir se 
a notícia é verdadeira ou não. Ou seja, a 
realidade da informação não está no fato 
de concordarmos com ela ou não”, diz.

A era terá início ofi cial-
mente em 1º de maio, 
quando o príncipe her-

deiro Naruhito, 59, assumirá o 
trono de seu pai, o imperador 
Akihito, de 85. O nome foi di-
vulgado em rede nacional pelo 
chefe de gabinete do governo, 
Yoshihide Suga, após uma longa 
seleção iniciada em 2017.

O imperador Akihito anun-
ciou sua abdicação em de-
zembro de 2017, mas já havia 
cogitado essa hipótese em 2016, 
devido às crescentes difi culda-
des para exercer suas funções 
por causa da idade avançada.

O governo ouviu especialistas 
em literatura japonesa e de 
história da Ásia Oriental, e as 
propostas foram examinadas 
por uma comissão formada 
por acadêmicos e expoentes 
do mundo empresarial e da 
imprensa.

A decisão do nome da nova 
era é um evento de grande 

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe,

apresenta nome de nova era.

O comediante Volodymyr 
Zelensky lidera a apuração do 
primeiro turno das eleições 
presidenciais na Ucrânia, 
com ampla vantagem e deve 
enfrentar no segundo o atual 
mandatário do país, Petro 
Poroshenko.

Com cerca de 80% das 
urnas apuradas, Zelensky, 
41 anos, tem por volta de 
30% dos votos, enquanto 
Poroshenko, 53, aparece em 
um distante segundo lugar, 
com aproximadamente 16%. 
A ex-primeira-ministra Yulia 
Tymoshenko está na terceira 
posição, com 13%.

Assim como já aconteceu 
em muitos países mundo 
afora, Zelensky encara o sen-
timento antiestablishment da 
população, desencantada com 
a corrupção da elite política 
tradicional e com a falta de 

solução para os confl itos se-
paratistas no leste da Ucrânia, 
que já deixaram mais de 13 mil 
mortos desde 2014.

“Esse é apenas o primeiro 
passo rumo a uma grande vi-
tória”, disse o candidato. Uma 
nova votação entre Zelensky e 
Poroshenko, em 21 de abril, 
é dada como certa. “Somos 
pessoas jovens, não quere-
mos todo o passado em nosso 
futuro”, acrescentou o come-
diante, que descartou formar 
uma aliança com Tymoshenko, 
já pensando nas eleições legis-
lativas do segundo semestre.

Intérprete de um professor 
que se torna presidente em 
uma série de TV, Zelensky 
calcou sua campanha no 
combate à corrupção e na 
promessa de negociações 
diretas com a Rússia para 
encerrar os conflitos na 

Bacia do Don, onde grupos 
separatistas pró-Moscou con-
trolam as regiões de Donetsk 
e Lugansk. Poroshenko, por 
sua vez, reconheceu ter en-
tendido o “sinal enviado pela 
sociedade”. “É uma dura lição 
para mim e minha equipe, é 
uma razão para trabalhar se-
riamente para corrigir erros 
cometidos nos últimos anos”, 
declarou.

Magnata da indústria do 
chocolate, o presidente viu 
sua popularidade desabar por 
causa da crise econômica na 
Ucrânia e do descumprimento 
da promessa de derrotar os 
rebeldes no leste e retomar o 
controle da Crimeia, anexada 
pela Rússia em 2014. O gover-
no russo disse que gostaria de 
ver no comando do país vizinho 
um partido que seja contra a 
guerra (ANSA).

Erdogan perde nas 
principais cidades
da Turquia

O Partido da Justiça e do De-
senvolvimento (AKP), liderado 
pelo presidente da Turquia, Recep 
Tayyip Erdogan, foi o mais votado 
nas eleições municipais no domin-
go (31), mas acabou derrotado 
pela oposição nas três maiores 
cidades do país, Istambul, Ancara e 
Esmirna. O AKP conquistou cerca 
de 44% dos votos e 56% dos muni-
cípios, enquanto o secular Partido 
Republicano do Povo (CHP) fi cou 
com aproximadamente 30% da pre-
ferência, embora tenha garantido 
vitórias importantes.

Na capital Ancara, o candidato do 
CHP, Mansur Yavas, obteve 50,9% 
e derrotou Mehmet Ozhaseki, do 
AKP, rompendo um domínio de 25 
anos dos conservadores islâmicos 
na cidade. O partido de Erdogan, 
no entanto, deve entrar com recur-
sos para contestar o resultado. Já 
Esmirna, terceira maior cidade da 
Turquia e uma tradicional fortaleza 
laica, permanece nas mãos do CHP, 
após a vitória de Tunc Soyer, com 
58%, contra os 38% de Nihat Zey-
becki, do AKP. Istambul, metrópole 
mais populosa do país, é palco da 
disputa mais acirrada (ANSA).
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A

Japão anuncia nome de 
nova era imperial: ‘Reiwa’
O governo do Japão anunciou ontem (1º) que a nova era do país se chamará “Reiwa”, termo que, de 
acordo com o primeiro-ministro Shinzo Abe, descreve a harmonia como símbolo da cultura nacional

foi retirada de uma antiga 
coleção de poesia japonesa do 
século 7, em uma tentativa do 
primeiro-ministro de reforçar 
o orgulho nacional.

O primeiro caractere, “rei”, 
signifi ca “bom” ou “bonito”, 
enquanto o segundo, “wa”, 
quer dizer “paz”, “harmonia” 
ou “suave”. A atual Constituição 
japonesa não confere poderes 
políticos ao imperador, um 
cargo meramente simbólico. A 
nova era será a 248ª na história 
da casa imperial do Japão, sen-
do que a atual se chama “Heisei” 
(alcançar a paz) e teve início 
em 8 de janeiro de 1989. 

A “era Heisei” é a primeira 
sem guerras na história mo-
derna do país, mas fi cou mar-
cada por catástrofes naturais e 
defl ação econômica. O Trono 
de Crisântemo é a mais antiga 
monarquia hereditária ininter-
rupta existente no mundo, com 
2.679 anos de história (ANSA).

importância no Japão, uma 
vez que subdivide a história 
nacional em períodos de tempo 
universalmente reconheci-
dos durante o reinado de um 
monarca. “Reiwa pretende 

descrever a herança cultural de 
um povo, sinônimo de coesão 
social e do respeito em sua 
integridade pela comunidade”, 
explicou Abe. A palavra, fruto 
da combinação de dois termos, 

Comediante lidera eleições 
presidenciais na Ucrânia
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