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OPINIÃO
Não se pode negar 

a diferença
Uma questão que tem 

ocupado os debates 

sobre a reforma da 

Previdência diz 

respeito à diferença da 

aposentadoria entre 

homens e mulheres

Considerando o siste-
ma atual, tem-se que 
mulheres podem se 

aposentar ao completar 60 
anos, enquanto a idade exi-
gida para os homens é de 65 
anos. Essa e outras regras, 
em tese, colocariam a mulher 
em uma posição privilegiada. 
“Em tese”, pois na prática a 
diferença de idade entre ho-
mens e mulheres foi pensada 
considerando circunstâncias 
que se mantêm atuais. 

Pesquisas retratam com 
clareza a desigualdade laboral 
entre homens e mulheres, 
considerando aspectos como 
o tempo gasto com afazeres 
domésticos, a proporção de 
ocupados em trabalho por 
tempo parcial e os rendimentos 
médios de trabalho. Os dados 
que serão explorados a seguir 
constam na pesquisa de 2016, 
divulgados no estudo Estatís-
ticas de Gênero: indicadores 
sociais das mulheres no Brasil, 
do IBGE, com atualizações 
até 2018.

Com relação ao tempo gasto 
com afazeres domésticos, no 
qual se inclui o tempo dispen-
sado com o cuidado de outras 
pessoas (fi lhos e outros fami-
liares), tem-se que mulheres 
gastam, semanalmente, cerca 
de 18,1 horas, enquanto ho-
mens gastam, em média, 10,5 
horas. Disso se segue que mu-
lheres dedicam aos cuidados 
domésticos cerca de 73% mais 
horas que os homens, o que 
acaba por refl etir em número 
signifi cativamente maior de 
mulheres em trabalhos par-
ciais, de até 30 horas semanais 
(28,2% contra 14,1%). 

Tais fatores, conjugados com 
outros, como a segregação 
ocupacional e a discriminação 
no mercado de trabalho, refl e-
tem em clara diferença salarial 

entre os gêneros, sendo que 
mulheres recebem cerca de ¾ 
do que recebem os homens. O 
fato dos cuidados domésticos 
e com familiares não serem 
trabalhos remunerados e, con-
sequentemente, sobre os quais 
não se recolhe contribuição 
para fi ns previdenciários, não 
é justifi cativa para se buscar 
a equiparação da idade de 
aposentadoria entre homens 
e mulheres. 

Antes o contrário: os cui-
dados domésticos e com 
familiares, que caracterizam 
a chamada dupla (ou mesmo 
tripla) jornada feminina, re-
presentam trabalhos de claro 
interesse social e coletivo - e, 
como tal, devem ser consi-
derados. Como na maioria 
significativa dos casos tais 
afazeres domésticos são rea-
lizados por mulheres, tem-se 
como justa sua consideração 
para fi ns de diferenciação na 
aposentadoria. 

Até porque, em última aná-
lise, são trabalhos que igual-
mente benefi ciam ao homem 
e à família como um todo. 
Logo, exigir maior tempo de 
contribuição ou de idade para 
os homens corresponde a uma 
forma de equilibrar as dispari-
dades laborais existentes.

A expectativa de vida, que 
é maior no caso das mulheres 
(79,6 anos contra 72,5 anos, 
conforme dados de 2017), 
tampouco pode ser levada 
em consideração para fi ns de 
equiparação. Considerando 
nosso contexto sociocultural, 
percebe-se que, mesmo após 
a aposentadoria, muitas mu-
lheres prosseguem cuidando 
da casa e da família, sendo 
comuns os casos nos quais as 
avós se responsabilizam pelos 
netos. 

Sendo assim, a aposenta-
doria de fato das mulheres é, 
muitas vezes, ilusória. Nada 
mais justo, portanto, que a 
manutenção da diferença de 
idade entre homens e mulheres 
para fi ns de aposentadoria.

 
(*) - Doutor em Direito pela USP. É 
professor na Escola de Direito da 

Universidade Positivo.
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News@TI
Principais riscos de novas tecnologias emergentes 
no Brasil 

@Foram apontadas ameaças nas tecnologias emergentes por mem-
bros brasileiros do IEEE - maior organização profi ssional dedicada 

ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Para André 
Leon S. Gradvohl e Jacob Scharcanski, respectivamente pesquisador 
da Universidade de Campinas (UniCamp) e professor do Instituto de 
Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
são vulneráveis à violação de dados no País: mensagens trocadas 
por sensores e dispositivos de sistemas ligados ao setor público; co-
municação entre equipamentos industriais; informações obtidas no 
monitoramento de sinais vitais de pacientes; dados transacionados 
em aplicativos de mobilidade e a utilização de biometria facial para 
a identifi cação de pessoas. Segundo os especialistas, talvez a ameaça 
mais séria de ataques à segurança e à privacidade de dados resida no 
ataque a equipamentos, câmeras e sensores usados em sistemas de 
“cidades inteligentes”. Entre as estratégias de prevenção aos riscos, 
recomendam protocolos de comunicação mais seguros e tolerantes 
a falhas na rede, mecanismos de criptografi a e redes devidamente 
segmentadas, em combinação com um conjunto de instruções pro-
gramadas em dispositivo de hardware.  

Banco com soluções em criptomoeda

@O CriptBank funciona como um banco convencional, aliando os 
ambientes bancário e de Exchange,  mas com o diferencial de 

operar também com soluções em criptomoeda, sistema já comum em 
países da Europa e que agrega modernidade, efi ciência e confi ança. O 
correntista pode fazer todas as transações fi nanceiras, como pagar e 
receber contas, transferências e depósitos, além de investir, fi nanciar, 
utilizar cartão de crédito, dentre outros serviços do vasto portfólio do 
banco, optando sempre por despender moeda corrente ou criptomoeda 
(dinheiro eletrônico descentralizado). Além da vantagem da escolha, 
outro grande benefício é que a maioria das operações bancárias no 
CriptBank é isenta de taxas e as poucas transações cobradas são 
calculadas segundo alíquotas até 90% inferiores que as dos bancos 
tradicionais. “As grandes oportunidades nascem de saber aproveitar 
as pequenas. O CriptBank chega ao Brasil com o compromisso de 
normatizar as operações do mercado fi nanceiro digital e difundir 
esse tipo de sistema, que já é uma realidade na Europa e o futuro da 
maneira como o mundo lida com o dinheiro”, destaca o presidente, 
Santiago Gasull (www.criptbank.com).
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Ou seja, os avanços tecnológicos 
agora permitem trabalharmos com 
uma quantidade imensa de dados 

que, por consequência, nos levam a um 
ganho de efi ciência nas nossas atividades 
do cotidiano. A evolução é tão grande que 
muitos consideram estarmos vivendo uma 
nova "revolução industrial", em que a nova 
fonte de energia são os dados.

Para 77% dos brasileiros, a Inteligência 
Artifi cial se tornará parte do cotidiano, de 
acordo com o levantamento Trends 2.0" da 
Crowd DNA de setembro de 2018. Sendo 
assim, muitas empresas já começaram a 
investir e se destacar no ramo. Acredito que 
a Inteligência Artifi cial será a força motriz 
para as principais mudanças em todas as 
indústrias no mundo, seja para trazer mais 
produtividade e efi ciência para os negócios, 
ou para tornar a relação das empresas com 

Inteligência Artifi cial: Brasil pode ser palco 
de grandes mudanças no setor

A Inteligência Artifi cial é um tema que está cada vez mais em evidência, já que este avanço da tecnologia traz 
sistemas que tomam decisões cada vez mais precisas, similares e às vezes melhores que humanos

O texto recebeu 119 votos a 
favor e apenas um contra 
na Câmara dos Represen-

tantes e depende apenas da san-
ção da governadora-geral Patsy 
Reddy, representante da rainha 
Elizabeth II no país, para virar 
lei. Durante a sessão no Par-
lamento, a primeira-ministra 
Jacinda Ardern fez um discurso 
emotivo, citando as dezenas de 
feridos pelo terrorista austra-
liano Brenton Tarrant. “Eles 
carregarão limitações por toda 
a vida, e isso sem considerar o 
impacto psicológico. Estamos 
aqui para eles. Não entendia 
como armas que causam tanta 
destruição e mortes em larga 
escala podiam ser obtidas 
legalmente neste país”, disse.

O projeto só foi rejeitado 
pelo partido libertário ACT, 
que tem apenas um assento no 
Parlamento. A iniciativa prevê 
um esquema de “recompra” 
no qual proprietários de ar-
mas semiautomáticas possam 
entregá-las à polícia em troca 

Muçulmanos homenageiam vítimas de atentado em Christchurch, na Nova Zelândia.

Vendido pelo valor recorde 
de US$ 450,3 milhões (R$ 
1,5 bilhão na cotação da épo-
ca) em novembro de 2017, 
o quadro “Salvator Mundi”, 
atribuído a Leonardo da Vinci, 
estaria desaparecido desde 
que deixou os salões da casa 
de leilões Christie’s, em Nova 
York.

Um mês após a histórica 
venda, o departamento de 
cultura de Abu Dhabi anun-
ciou que a pintura - que 
retrata Jesus Cristo com uma 
bola de vidro na mão - seria 
exposta em uma filial do 
Museu do Louvre no emira-
do, mas uma exposição da 
obra prevista para setembro 
passado foi cancelada sem 
explicações.

Desde o leilão, segundo uma 
reportagem do jornal The New 
York Times, não há sinais do 
paradeiro de “Salvator Mun-
di”. De forma privada, de acor-
do com o diário, funcionários 
do Louvre de Abu Dhabi dizem 
não saber onde está a pintura, 
mas ninguém comenta o caso 
abertamente. O NYT diz que o 

Paradeiro da obra de Da Vinci é desconhecido desde leilão.

Netanyahu obtém vitória 
nas eleições em Israel

Com mais de 99% dos 4 milhões 
de votos apurados em Israel, o 
primeiro-ministro israelense, Ben-
jamin Netanyahu, obteve a vitória 
com 26,27%, enquanto em segundo 
lugar fi cou o general Benny Gantz, ex-
-ministro da Defesa, que conquistou 
25,95%. Nestas releições, 64,6% dos 
6,3 milhões de eleitores participaram.

A vitória de Netanyahu o coloca 
como um recordista no cargo, 
ocupando-o pela quinta vez. A 
conquista se deve à coalizão dos 
partidos religiosos e conservadores 
com o Likud (partido político de 
Israel, que congrega o centro-direita 
e a direita conservadora). “Agrade-
ço aos cidadãos de Israel por sua 
confi ança”, disse nas redes sociais.

O principal opositor do Partido 
Azul e Branco (cores da bandeira de 
Israel), de centro, liderado por Gantz, 
também se considera vitorioso devido 
à pequena margem de diferença entre 
ambos. Os eleitores foram às urnas 
para escolher os parlamentares do 
Knesset (Parlamento), que tem 
120 lugares. Nos últimos dias da 
campanha, Netanyahu se compro-
meteu a anexar partes da Faixa de 
Gaza ocupada. A iniciativa encerra a 
perspectiva de paz com os palestinos.

O candidato de oposição Benny 
Gantz, da aliança centrista Azul 
e Branco, reconheceu a derrota. 
“Aceitamos a decisão do povo”, de-
clarou Gantz, já prevendo uma nova 
campanha em 2020 por causa dos 
problemas do premier com a Justiça. 
“Transformaremos o Parlamento em 
um campo de batalha e tornaremos a 
vida do Likud amarga”, disse (ANSA).
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Parlamento da Nova Zelândia 
proíbe armas semiautomáticas
Menos de um mês depois do atentado terrorista que matou 50 pessoas em duas mesquitas de 
Christchurch, o Parlamento da Nova Zelândia aprovou ontem (10), por ampla maioria, um projeto para 
banir armas semiautomáticas e fuzis de assalto

de uma compensação fi nancei-
ra. Após a entrada em vigor da 
lei, quem possuir armas do tipo 
estará sujeito a penas de até cin-
co anos de prisão. As exceções 
são armas de colecionadores ou 
para uso em controle de pragas.

“Estamos aqui porque 50 

pessoas morreram e não têm 
voz. Nós estamos aqui como sua 
voz. Hoje podemos usar essa 
voz com sabedoria”, declarou 
Ardern, lembrando que em 
poucas ocasiões o Parlamento 
se mostrou tão unido como na 
aprovação desse projeto.

Tarrant, 28 anos, é defensor 
da supremacia branca e crítico 
da imigração. No atentado, 
realizado em 15 de março, o 
australiano usou cinco armas, 
incluindo um fuzil semiauto-
mático, todas elas adquiridas 
legalmente (ANSA).

Onde está ‘Salvator Mundi’, o 
quadro mais caro da história?

governo da França ainda espera 
exibir o quadro em uma expo-
sição “histórica” no Louvre de 
Paris no fi m de 2019, quando 
se celebra o 500º aniversário 
da morte de Da Vinci.

“Salvator Mundi” foi adqui-
rido de forma anônima, mas 
diversas reportagens feitas 
em 2017 revelaram que o com-
prador era ligado ao príncipe 
herdeiro da Arábia Saudita, 
Mohammed bin Salman, líder 
“de facto” do país. O jornal 
americano especula que o 
próprio “MbS” tenha desistido 
de ceder a obra a Abu Dhabi e 

decidido fi car com ela, mas 
outra hipótese é de que o real 
proprietário tema o escrutínio 
do público e de especialistas 
- a atribuição do quadro a Da 
Vinci não é unânime no mundo 
da arte.

“É muito injusto privar os 
amantes da arte e muitas 
outras pessoas que se sen-
tiram comovidas por essa 
pintura, uma obra-prima tão 
extraordinária”, disse ao New 
York Times Dianne Modestini, 
professora do Instituto de 
Belas Artes da Universidade 
de Nova York (ANSA).

os consumidores super-personalizadas. Por 
isso, o conselho para as organizações é seguir 
no caminho de revolucionar os negócios com 
o uso de aprendizado de máquina cada vez 
mais humanizado para um completo aten-
dimento aos clientes, além de aplicar novos 
aspectos tecnológicos e criar oportunidades 
para as companhias e seus consumidores.

Sabemos que há muito o que explorar 
quando se fala de Inteligência Artifi cial, 
principalmente no lado da efi ciência com 
algoritmos e gerenciamento de dados - como 
nas previsões de tempo de entrega e reco-
mendações personalizadas. Por isso, o ideal é 
buscar inspirações de todo o mundo e elevar 
as expectativas para avançar mais rápido e 
oferecer melhores experiências aos clientes 
usando a tecnologia. Estar disposto a revolu-
cionar o mercado e tomar riscos é essencial.

(*) É VP de Inteligência Artifi cial de Grupo Movile, 
líder em marketplaces móveis.
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