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Os desafi os da integração 
homem-máquina 

Existe uma discussão 

que já dura algumas 

décadas: a potencial 

substituição da mão de 

obra humana pela mão 

de obra das máquinas

Isso já foi matéria para a 
refl exão em várias camadas 
sociais. Do Jihad Butleria-

no, descrito nas obras de fi cção 
científi ca de Frank Herbet, aos 
movimentos ludistas do início 
da revolução industrial, que 
foram bem reais. No cinema, 
homens e máquinas são comu-
mente antagonistas, como na 
série Terminator. Na vida real, 
geralmente, é o contrário. As 
máquinas ajudam os humanos 
a fazerem suas tarefas da me-
lhor forma possível. 

Porém, esse medo da ob-
solescência humana sempre 
assombra diversos profi ssio-
nais. Sendo assim, é clara a 
necessidade de uma discussão 
em cima desse tema. A fi cção 
costuma falar de forma alegó-
rica sobre os problemas da re-
alidade, e a realidade costuma 
dar indícios do que realmente 
é preciso ser mudado para que 
o progresso possa ser respeita-
do, sem que a sociedade fi que 
estagnada.

Antigamente, o medo era do 
robô do chão de fábrica. Hoje, 
um dos maiores medos é a in-
teligência artifi cial (AI). Mas, o 
fato é que as pessoas aprende-
ram a lidar com os maquinários. 
As profi ssões se adaptaram. E 
o mesmo deve acontecer com 
as AIs. Advogados e médicos, 
por exemplo, já começam a 
usar o Watson, AI da IBM, para 
realizar análises de dados de 
forma mais precisa e, através 
delas, fazerem processos e 
diagnósticos mais precisos, 
que atendam melhor a seus 
clientes e representem ganho 
de tempo em seus escritórios 
e consultórios.

No chão de fábrica, a Indús-
tria 4.0 está permitindo que 
mais dados sejam coletados 
e analisados para que produ-
tos melhores sejam criados, 
falhas sejam detectadas com 
antecedência, e a segurança 
de funcionários e clientes au-
mente. A mão de obra humana 
se restringe a análise dos dados 
para um julgamento estraté-
gico. Sim, é verdade que há 
aqueles que tem de mudar, que 
precisam adequar seus estudos 
e expertises para uma nova 
realidade, mas isso faz parte 
de um processo de evolução 

contínuo em que a própria 
humanidade está inserida. 

O trabalho humano é muito 
mais cerebral, e sempre deve-
ria ter sido. As AIs não funcio-
nam melhor do que o cérebro 
humano. Elas nem se quer 
funcionam da mesma forma. 
São tipos de processamentos 
de informação bem diferentes, 
que não suplantam um ao 
outro, mas se complementam 
em suas necessidades.

Há quem possa vir a criticar 
que dependemos demais das 
máquinas. Porém, esse é um 
problema com o qual precisa-
mos lidar tanto quanto nossos 
antepassados que inventaram 
a roda, e desde então pararam 
de arrastar as coisas por aí. 
Faz parte da evolução. É uma 
adaptação que vem com o 
desenvolvimento do próprio 
ser humano.  

Na indústria, encontramos 
problemas de integração entre 
o homem e a máquina no dia a 
dia. Normalmente, isso se dá 
porque o ser humano, muitas 
vezes, se mostra relutante em 
compreender que seu papel 
também mudou. Não somos 
mais mão de obra braçal. 
Somos mentes em trabalho. 
É difícil se acostumar a isso, 
principalmente quando des-
de pequenos somos tratados 
como máquinas. 

No Brasil, sobretudo, não há 
incentivo ao trabalho mental. 
Convencemos as pessoas de 
que elas só sabem apertar pa-
rafusos, colocar tijolos um em 
cima do outro, soldar placas. 
Quando na verdade, devería-
mos estar dizendo a elas para 
pensar em materiais melhores 
para que os encaixes sejam 
feitos sem parafuso, que casas 
durem mais e sejam constru-
ídas mais rápido, e possamos 
imprimir peças de metal já no 
formato correto, sem precisar 
de solda.

É justamente aí que entra a 
mudança na forma de enxergar 
as coisas. A busca pela quali-
dade, pelo processo ideal para 
extrair o melhor do ser huma-
no, é reeducar as pessoas. Esse 
é o futuro, e o meio por onde 
mitos como da “substituição 
dos humanos pelas máquinas” 
deixarão de ser discutidos. 
Ou talvez, fi quem apenas na 
lembrança de bons fi lmes e 
livros da fi cção.
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Previsto para ser anunciado 
na segunda-feira (22), o novo 
Relatório Bimestral de Avalia-
ção de Receitas e Despesas 
não deve trazer um novo 
contingenciamento, disse 
ontem (18) o ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
Ao sair de uma reunião com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ele declarou que o 
governo trabalha para evitar 
bloqueios de verbas.

“Recebemos um orçamento 
apertado e temos o desafi o 
de continuar as ações do 
governo. Mas não estamos 
pensando em um novo contin-
genciamento de gastos”, disse 
Lorenzoni. Ele e Guedes par-
ticiparam de reunião da Junta 
de Execução Orçamentária, 
órgão regulamentado no mês 
passado para acompanhar o 
Orçamento e defi nir ações de 
política fi scal. O contingen-

Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Ele informou que, levando 
em conta apenas o Ple-
nário, foram deliberadas 

134 matérias, entre propostas 
de emenda à Constituição 
(PECs), medidas provisórias 
e projetos de lei.

“O Senado Federal foi o mais 
produtivo dos últimos 25 anos. 
Essa vitória não é do presidente 
do Senado, essa vitória é dos 
presidentes das comissões, da 
Mesa, dos líderes e do conjunto 
dos 81 senadores que compõem 
a Casa”, enalteceu Davi. Fim da 
propaganda de cigarros, penas 
mais duras para trafi cantes de 
drogas, segurança em barra-
gens de mineração, voto aberto 
para perda de mandato de par-
lamentares, adesão automática 
ao cadastro positivo. 

Essas foram algumas das 
propostas aprovadas pelo 
Plenário e pelas comissões do 
Senado no primeiro semestre 
do ano. O número consta do 
Relatório de Atividade Legis-
lativa, divulgado esta semana 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre conduz votação durante sessão deliberativa em junho.

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) disse estar pre-
ocupado com o confl ito entre 
o que ele chamou de “velha e 
má política” e de “nova e boa 
política”. Ele citou reportagem 
de 15 de julho, do jornal Diá-
rio do Nordeste, que indica a 
possível distribuição de cargos 
federais para alguns deputados 
cearenses que votaram a favor 
da reforma da Previdência.

Para ele, caso a informação 
seja procedente, é inaceitável 
e está em desacordo com tudo 
o que o atual presidente da 
República, Jair Bolsonaro, disse 
durante a campanha eleitoral 
do ano passado. Apoiador de 
Bolsonaro nas eleições de 2018, 
Eduardo Girão lembrou que o 
chefe do Executivo prometeu 
usar critérios técnicos na sele-
ção de titulares dos postos na 
administração pública federal.

“Porque, senão, vai ser mais 

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

O Dia Nacional de Proteção 
às Florestas, comemorado na 
última quarta-feira (17), foi 
lembrado pelo senador Welling-
ton Fagundes (PL-MT). Ele 
destacou que a data tem como 
objetivo a conscientização da 
sociedade sobre a importância 
da preservação dos biomas e 
das inúmeras espécies de ani-
mais para a qualidade da vida 
da humanidade.

Para ele, mesmo o Brasil se 
consolidando como um dos 
maiores produtores de alimento 
do mundo, é preciso buscar 
o desenvolvimento de forma 
responsável.

“Somos hoje um dos maiores 
produtores de alimentos do 
mundo e queremos fazê-lo cada 
dia mais, mas, claro, sempre 
com a responsabilidade de 
fazer um desenvolvimento so-
cial e econômico sustentável. 

Por isso, queremos dizer que 
o nosso objetivo aqui, como 
produtor, como Estado que 
tem essa responsabilidade, é 
chamar sempre a atenção para 
a necessidade da preservação 
ambiental”, disse.

Wellington ainda destacou a 
discussão e votação da reforma 
da Previdência na Câmara, mas 
alertou para a necessidade de 
reformular o sistema tributário 
brasileiro. Para ele, essa será a 
reforma mais importante e justa 
para trabalhador. “O cidadão 
não aguenta mais pagar tantos 
impostos para receber um aten-
dimento precário. É uma carga 
insuportável. Por isso precisa-
mos colocar de fato um freio de 
arrumação nesse caso porque 
é do bolso do trabalhador que 
saem os tributos e também os 
impostos”, argumentou (Ag.
Senado).

Senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Intimação 
eletrônica 
prevalecerá 
sobre diário 
da justiça

Projeto que determina que 
a intimação pelo portal eletrô-
nico do tribunal prevalecerá 
sobre aquela feita pelo Diário 
da Justiça Eletrônico (DJe), 
se ocorrer duplicidade, tramita 
na Câmara dos Deputados. De 
autoria do deputado Aureo 
Ribeiro (Solidariedade-RJ), o 
objetivo da proposta, segundo 
o deputado, é resolver o que 
ele chamou de um “imbróglio 
jurídico desconcertante” para 
advogados e cidadãos.

Atualmente, os tribunais de 
justiça possuem um DJe para 
publicar atos judiciais e admi-
nistrativos, destinado ao grande 
público, e um portal eletrônico, 
específi co para acompanha-
mento processual, que publica 
intimações eletrônicas voltadas 
para os advogados. De acordo 
com o deputado, alguns tribu-
nais costumam publicar atos 
processuais, como recursos e 
decisões, nos dois canais. A 
duplicidade gera dúvidas sobre 
qual canal prevalecerá para 
fi ns de direito, principalmente 
para a contagem de prazos 
processuais. 

“O resultado prático dessa 
divergência é uma portentosa 
insegurança jurídica”, disse Ri-
beiro. Ele afi rmou que o próprio 
STJ tem decisões opostas sobre 
a questão. “Portanto, a neces-
sidade de o Congresso editar 
norma legal para pacifi car a 
questão é medida que se impõe 
com a máxima urgência”, afi r-
ma o deputado. O projeto será 
analisado em caráter conclusivo 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Projeto que isenta motocicletas e similares de 
pagamento de pedágios em rodovias federais está 
em análise na Câmara. Na avaliação do autor do 
texto, deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), a 
proposta contempla uma parcela de veículos que, 
pelas suas características, não causam danos as 
estradas e rodovias e ao meio ambiente. 

Ele destaca que a motocicleta é notoriamente 
um veículo de baixo consumo de combustível 
e não causa, em razão do seu peso, danos à 
pavimentação das vias públicas. 

“É o tipo de veículo que menos congestiona 
o trânsito, e parece justo que mereçam uma 
atenção especial pelo que representam: di-
minuição do volume de tráfego, diminuição 
dos elevados índices de poluição e até mes-
mo diminuição do estresse ocasionado pelos 
engarrafamentos”, diz Reis. O projeto, que 
tramita de forma conclusiva, será analisado 
pelas comissões de Viação e Transportes; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Piso nacional de
R$ 2 mil para 
agente de portaria

Projeto que determina que o 
salário para agentes de portaria 
será de R$ 2 mil para jornada de 
44 horas semanais, ou regimes 
de trabalho em escalas de 12 por 
36 horas, está em tramitação 
na Câmara. Segundo o texto, 
esse montante terá correção 
anual conforme o Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGP-
-M), divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas, ou por outro 
que venha a substituí-lo.

“Os agentes de portaria desem-
penham um papel de extrema 
importância para a preservação 
do patrimônio e para garantir 
a segurança de moradores e 
frequentadores de edifícios”, 
disse o autor, deputado Expedito 
Netto (PSD-RO). “A categoria 
precisa de um piso nacional 
para evitar distorções regionais 
de remuneração”. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisada pelas comissões 
de Trabalho; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).
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Waldemir Barreto/Ag.Senado

Presidente do Senado destaca alta 
produtividade no primeiro semestre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comemorou os resultados alcançados pela Casa no primeiro 
semestre de 2019

pela Secretaria-Geral da Mesa.
Entre todas as proposições 
discutidas no primeiro se-
mestre, 131 tiveram decisão 
fi nal, sendo 90 aprovadas no 
Plenário e 41 nas comissões. Os 
textos seguiram para sanção 
presidencial ou para a análise 
da Câmara. 

A maior parte das proposições 
tem como autores os próprios 
senadores (68), seguidas de 
matérias oriundas da Câmara 
dos Deputados (47), do Poder 
Executivo (15) e de tribunais, 
do Ministério Público da União e 
da Defensoria Pública da União 
(1). A área social responde por 

45 proposições, seguida pela 
jurídica (37), econômica (21), 
administrativa (15), além de 
homenagens (13). O Plenário 
realizou 120 sessões no perío-
do, 41 delas deliberativas. Nas 
comissões, foram 374 reuniões 
e 487 pareceres proferidos (Ag.
Senado). 

Governo não deve fazer novo 
contingenciamento, diz Onyx

ciamento é o bloqueio que o 
governo faz das despesas para 
cumprir a meta fi scal. 

Na semana passada, a Secre-
taria de Política Econômica do 
Ministério da Economia reduziu 
de 1,6% para 0,8% a previsão de 
crescimento do PIB para este 
ano. A nova projeção levará o 

governo a rever para baixo 
a estimativa de receitas no 
relatório a ser divulgado na 
segunda-feira. Uma saída 
para evitar novos contingen-
ciamentos é a utilização da 
reserva de emergência de R$ 
1,562 bilhão que o governo 
ainda tem em caixa (ABr). 

Senador preocupado com confl ito 
entre ‘nova’ e ‘velha’ política

do mesmo. Entra um governo 
de direita, aí coloca as pessoas 
ligadas àquele governo. Entra 
de esquerda, tira as pessoas e 
coloca. Entra do centro, faz, 
não vai mudar a mentalidade, 
não vai conseguir a efi cácia 
do serviço. Para começar, 

acredito que precisaria fazer o 
enxugamento. Tem órgãos que 
estão extremamente inchados 
e precisa enxugar, porque 
o contribuinte não aguenta. 
Quem paga a conta é o povo 
brasileiro”, argumentou (Ag.
Senado).

Motos poderão fi car isentas
de pedágios em rodovias federais

Em destaque no Senado 
o Dia Nacional de 

Proteção às Florestas


