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OPINIÃO
As difi culdades do Brasil

Parece que o Brasil está 

correndo o sério risco 

de ser jogado no grupo 

de países com atraso 

geral, sem rumo, sem 

autonomia 

Poucas pessoas estão 
percebendo e se esfor-
çando para evitar a con-

sumação do declínio. Desde a 
trágica gestão de Fernando 
Collor tem faltado patriotis-
mo e seriedade, mas neste 
momento é preciso entender 
o que se passa nos bastidores 
internacionais. Precisamos de 
união em defesa do país. O que 
acontecia até 2014 no Brasil? 
O governo mirava a reeleição, 
injetava dinheiro que não tinha 
e segurava o dólar com swap 
cambial. 

Tudo rodava no “toma lá dá 
cá” entre os poderes. As im-
portações iam bem enquanto 
a produção permanecia estag-
nada. Apesar do artifi cialismo, 
circulava mais dinheiro. Após 
a reeleição, com a dívida lá 
em cima, a fonte secou. A 
guerra comercial aumenta 
a turbulência na economia. 
O que fazer para produzir e 
empregar mais?

Onde estavam os congres-
sistas no governo de Dilma 
Rousseff, do PT? No período 
entre 2012 e 2017 a dívida 
incorporou juros em mais de 
dois trilhões de reais, questão 
de suma gravidade, mas pouco 
se falou. Assim a dívida gorda 
travou tudo e se tornou tão 
avassaladora que agora os 
governantes se acham diante 
de grandes obstáculos para 
destravar o país para produzir, 
gerar empregos, melhorar a 
renda, fortalecer o Brasil. Os 
principais problemas do atra-
so: má conduta nas fi nanças 
públicas, câmbio valorizado, 
exportação de empregos, 
juros elevados e despreparo 
educacional.

A economia deveria andar 
independente do governo. O 
livre mercado é que teria de 
planejar e produzir, visando 
atender as necessidades da 
população. No capitalismo de 
Estado, o governo exerce forte 
infl uência no planejamento da 
produção. A economia global 
adentra no túnel escuro para o 
qual foi direcionada. A máqui-
na chinesa de produzir conta 
com a estratégia de Estado, não 
de uma só multinacional, e pro-
duz quantidade, qualidade e 
preço. Competir torna-se uma 
tarefa muito difícil no grande 
tabuleiro da globalização. 

A guerra comercial deste 
século é diferente da fria que 
tinha o confronto ideológico 
pelo poder mundial como pano 
de fundo. Na atual guerra mor-
na pelo poder, estão envolvidos 
fortes interesses econômicos 
que vão interferindo em todas 
as atividades e nas relações 

que envolvem poder e dinhei-
ro. E tudo vai sendo afetado 
pelas disputas e retaliações. 
A humanidade adentra num 
período de gravidade maior 
do que as anteriores.

Essa situação já vinha de 
longe, mas não se dava muita 
atenção; de repente se percebe 
que o endividamento mundial 
cresceu muito. A questão da 
dívida deveria ser solucio-
nada de modo a possibilitar 
desenvolvimento econômico 
mais equitativo em oposição 
à crescente precarização geral 
resultante do encolhimento da 
renda. A moeda forte se tornou 
o objetivo de todos. Países que 
não conseguiam manter o equi-
líbrio, caso dos emergentes, 
tinham de captar em moedas 
estrangeiras, interferindo na 
política cambial. 

As recorrentes desvalori-
zações cambiais provocavam 
crises e recessões. Japão e 
Coreia do Sul tiveram a visão 
de que deveriam produzir e 
exportar como meio de captar 
a moeda forte. A China, ob-
servando tudo, elaborou seu 
planejamento extraordinário e 
acumulou fabulosa reserva em 
dólares, mas a consequência 
foi a desindustrialização em 
muitos países, Brasil inclusive, 
e desemprego. A pergunta é: 
como consertar esse desequi-
líbrio?

Nas últimas décadas, vimos 
no palco da vida um falso 
jogo de cenas, enquanto nos 
bastidores os personagens 
urdiam planos de partilha do 
butim. Com a expansão dos 
abusos como coisa normal, 
rompeu-se a cortina, pondo a 
descoberto as mazelas trama-
das às escondidas, expondo-as 
para lavagem geral. No mundo 
ocorre a luta entre os que 
querem se esconder no abrigo 
das cortinas e os que desejam 
abri-las ainda mais. 

A tendência é que caiam 
todas as cortinas encobridoras 
da verdade, mas o que se verá 
não será bonito, agravado por 
lutas para manter uma situa-
ção que não se sustenta mais. 
Os homens se digladiam para 
encobrir a verdade e se manter 
no poder. Durante décadas, o 
Brasil tem caminhado passiva-
mente como massa sem futuro, 
rumo ao abismo. 

Bastou a tomada de cons-
ciência de que o país é mais 
do que foi legado, de que os 
brasileiros são mais do que pão 
e circo e começou a gritaria 
contra aqueles que lançam a 
Luz da Verdade para enxergar 
o caminho seguro da retidão.

(*) - Realiza palestras sobre temas 
ligados à qualidade de vida. É autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens;  A trajetória do 
ser humano na Terra – em busca 

da verdade e da felicidade; e O 
segredo de Darwin - Uma aventura 

em busca da origem da vida.  E-mail: 
(bicdutra@library.com.br); Twitter: @
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News@TI
Aplicativo de gestão otimiza processos de 
facilities das administradoras de condomínios

@ Fundado em Curitiba, o Produttivo desenvolveu uma solu-
ção capaz de transformar a gestão de serviços em campo, 

tornando-os mais ágeis, padronizados, efi cientes e confi áveis. 
Victor Serta, CEO da startup, conta que administradoras podem 
se benefi ciar do que a empresa oferece. “É essencial que as 
empresas deste segmento consigam entregar valor ao cliente e 
mostrar seu diferencial competitivo. A tecnologia do Produttivo 
as ajuda a superarem seus desafi os e a garantir serviços ágeis, 
efi cientes e de qualidade, de forma forma viável e lucrativa para 
a operação”, comenta. Uma solução como a do Produttivo pode 
ser aplicada para diminuir o potencial dos principais problemas 
enfrentados pelas administradoras, como por exemplo, falta de 
informações e comprovação do trabalho, desde orçamento acor-
dado, até execução fi nal; pouco ou nenhum acompanhamento 
das atividades; difi culdade para gerenciar várias operações em 
diferentes prédios e torres; atraso nas entregas ou reclamações 
sobre a qualidade dos serviços; retrabalho para digitar relatórios 
manualmente e, consequentemente, demora para entregá-los ao 
cliente e, fi nalmente, baixa confi abilidade nos dados recebidos da 
equipe de forma geral (https://www.produttivo.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Robinson Klein (*)

A cruzada para o desenvolvimento destas 
ferramentas, que hoje fazem parte da 

espinha dorsal das empresas, já tem um 
rumo defi nido, consistente e que certamen-
te irá facilitar a vida dos usuários e ajudar 
a aumentar a produtividades nos negócios.

O ERP, solução de gestão empresarial, 
permitirá às empresas entender as ten-
dências dos clientes, dos fornecedores, 
dos colaboradores, além dos interesses da 
própria sociedade e dos negócios. Segundo 
a consultoria IDC, 75% dos negócios digitais 
serão avaliados por novos índices/métricas, 
ou seja, 75% do valor de mercado se dará 
por meio de indicadores de Participação 
de Plataforma, Valor de Dados e Engaja-
mento do Consumidor. Além disso, 40% 
das iniciativas de transformação digital 
utilizarão inteligência artificial, sendo 

O ERP não precisa reinventar a roda
suportados por recursos cognitivos e que, 
já em 2019, 14,2 bilhões de equipamentos 
estarão conectados (chegando a 25 bilhões 
até 2021) produzindo cada vez mais um 
imenso volume de dados.

Levando em conta este cenário que ra-
pidamente se avizinha, todo o trabalho é 
para que os sistemas de gestão empresarial 
se tornem cada vez mais autônomos. No 
futuro, se resumirão a algoritmos, que 
atuarão processando dados 24x7, identifi -
cando padrões, evitando falhas e fraudes, e 
se comunicando por imagem, voz e texto, 
gerando informações estratégicas, defi nin-
do metas e tomando decisões.

O ERP atuará como assistente digital dos 
“usuários”, solicitará dados e recomendará 
ações. Além disso, gerará e alimentará 
automaticamente informações dentro de 
cada contexto, analisando tudo e tomando 
decisões. Segundo a consultoria Gartner, as 

Os sistemas de gestão, para evoluir, não precisarão reinventar a roda
pessoas irão usar cada vez menos aplica-
tivos em seus smartphones. Na realidade, 
os apps estarão esquecidos. As pessoas 
vão contar com os assistentes virtuais para 
tudo. Em um futuro próximo, os sistemas 
de gestão serão self-driving e assistentes 
digitais como Siri, Alexa e Cortana irão 
interagir por meio de ferramentas de 
mercado usuais como Skype, Whatsapp 
e Facebook.

Sistemas de gestão terão que monitorar 
os usuários e processos para se ajustar às 
necessidades de cada empresa. Mesmo 
assim, ainda precisaremos da intuição e 
experiência humana para administrar as 
exceções. Muito em breve, o ERP “sentará” 
junto conosco na mesa de reunião, toman-
do decisões e ajudando as organizações a 
sobreviver à revolução digital. Por que não?

(*) É CEO da Cigam.

“É uma avanço signi-
ficativo, mas um 
avanço ainda tímido. 

O modelo que temos acaba fa-
zendo com que adolescentes e 
jovens saiam da escola e, mes-
mo os que frequentam a escola, 
não veem um ambiente atrativo 
para seguir e encaixar a ideia de 
escolarização do ensino médio 
nos seus projetos de vida”, disse 
o coordenador de projetos do 
Todos pela Educação, Caio 
Callegari.

A conclusão do ensino médio 
na idade adequada ainda é 
um desafi o, como mostram os 
dados do relatório. Em 2018, 
apenas 63,6% dos jovens de 19 
anos matriculados concluíram 
o ensino médio. Em 2012, 
51,7% dos jovens de 19 anos 
haviam concluído essa etapa 
do ensino.

As desigualdades socioeco-
nômicas e de raça têm peso no 
acesso ao ensino médio, como 
aponta o anuário. Em 2018, 
75,3% dos jovens brancos de 15 
a 17 anos estavam matriculados 
na etapa. Já entre os jovens ne-
gros da mesma faixa etária esse 
percentual era de 63,6%, uma 
diferença de quase 12 pontos 
percentuais.

Em 2018, 75,3% dos jovens brancos de 15 a 17 anos estavam matriculados no ensino médio,

contra 63,6% de jovens negros.

Mais de 53,5 milhões de pes-
soas dos grupos prioritários, 
entre eles, professores, ges-
tantes, profi ssionais das forças 
de segurança de salvamento, 
crianças e idosos, procuraram 
os postos de saúde, onde se 
vacinaram contra a gripe, até 
segunda-feira (24). Também 
foram vacinadas 5,6 milhões 
de pessoas que não integram 
os grupos prioritários.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, os dados mostram 
ainda que 18 estados e o 
Distrito Federal conseguiram 
vacinar 90% do público-alvo. 
No total, foram distribuídas 
59,5 milhões de doses para 
todo o país. Os grupos prio-
ritários tiveram entre os dias 
10 de abril e 31 de maio para 
se vacinar com exclusividade.

“Apesar de atingir a meta 
nacional, nem todos os gru-
pos conseguiram alcançar os 
90% de cobertura: crianças 
(82,8%), gestantes (81,8%), 
pessoas com comorbidades 

No total, foram distribuídas 59,5 milhões de doses para

todo o país.

Inscrições para o Fies 
do segundo semestre 

Desde ontem (25) estão abertas 
as inscrições para o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
do segundo semestre de 2019. As 
inscrições são feitas pela internet, 
no site (http://fi es.mec.gov.br/), até 
o dia 1° de julho. O Fies concede 
fi nanciamento a estudantes em 
cursos superiores de instituições 
privadas com avaliação positiva 
pelo MEC.

Pode concorrer quem fez uma 
das edições do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) a partir de 
2010, com média igual ou superior 
a 450 pontos, e obtido nota maior 
que zero na redação. O novo Fies 
tem modalidades de acordo com a 
renda familiar. A modalidade com 
juro zero é para os candidatos com 
renda mensal familiar per capita de 
até três salários-mínimos. O aluno 
começará a pagar as prestações 
respeitando o seu limite de renda.

A modalidade chamada de P-
-Fies é para candidatos com renda 
familiar per capita entre 3 e 5 
salários-mínimos. Nesse caso, o 
fi nanciamento é feito por condições 
defi nidas pelo agente fi nanceiro 
operador de crédito que pode ser 
um banco privado ou Fundos Cons-
titucionais e de Desenvolvimento. 
O resultado da pré-seleção será 
divulgado no dia 9 de julho (ABr).
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Número de jovens no 
ensino médio aumenta de 
61% para 68,7% em 6 anos

O número de jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio aumentou de 61% em 2012 para 68,7% 
em 2018, segundo o  Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019

Há disparidades em relação 
à distribuição de recursos. 
Enquanto São Paulo recebe a 
maior média anual de recursos 
vinculados à educação por alu-
no, R$ 6,5 mil, o Maranhão está 
no outro extremo com R$ 3,5 
mil por aluno ao ano. “Boa parte 
das desigualdade educacionais 
está relacionada a desigualda-
de de fi nanciamento tanto em 
relação a garantia de recursos 

mínimos quanto a gestão de 
recursos. Estamos dando me-
nos recurso para quem tem que 
corrigir um passivo histórico de 
investimento em educação”, 
disse o coordenador de projetos 
do Todos pela Educação.

Em relação à formação dos 
professores, desde 2012 houve 
aumento médio de cerca de cin-
co pontos percentuais no núme-
ro de docentes com formação 

adequada para as disciplinas 
que lecionam. Em 2018, 48,7% 
dos docentes dos anos fi nais do 
ensino fundamental, que vai do 
6º ao 9º ano, tinham formação 
adequada. O dado representa 
um crescimento de 5 pontos 
percentuais em comparação a 
2012. Já no ensino médio, essa 
taxa era de 56,3%, aumento 
de 5,4 pontos percentuais no 
mesmo período (ABr).

Mais de 53,5 milhões de pessoas 
já se vacinaram contra a gripe

(86,3%), profi ssionais das for-
ças de segurança e salvamento 
(48,5%) e população privada 
de liberdade (74,8%) fi caram 
com a vacinação abaixo do 
ideal. Isso signifi ca que mais 
de 2,6 milhões de crianças e 
3,8 milhões de gestantes dei-
xaram de se vacinar”, informou 
o ministério.

Atingiram a meta de vacina-
ção os trabalhadores de saúde, 

puérperas, indígenas, idosos, 
professores e funcionários do 
sistema prisional. Quanto à 
cobertura vacinal nos esta-
dos, oito não alcançaram a 
meta de 90%: Acre (86,7%), 
Bahia (86%), Rio de Janeiro 
(86,9%), São Paulo (84,7%), 
Paraná (86,9%), Santa Cata-
rina (86,8%), Rio Grande do 
Sul (86,5%) e Mato Grosso do 
Sul (89,8%) (ABr).


