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OPINIÃO
Direitos e deveres

Governos e população 

têm deveres e direitos. 

Há um desarranjo geral 

na economia, mas há 

poucos estudos sobre as 

causas reais

Já se percebeu que o aperto 
da situação econômica e o 
aumento da precarização 

tendem a elevar a pressão das 
populações atingidas. Há tan-
tas coisas por fazer, mas não há 
trabalho. A carga tributária é 
alta e em geral mal aproveitada. 
O dinheiro tem que ser canali-
zado para ações que promovam 
a melhora nas condições de 
saneamento e tratamento da 
água, resultando em melhores 
níveis de saúde, educação e 
alimentação nutritiva. 

O dinheiro está sumido, 
pois a atividade de produção é 
fraca. O Brasil manteve cresci-
mento superior a 6% durante 
um bom período, caindo para 
2% e para 1% em 2019. Atos 
de vandalismo geralmente 
agravam a situação. A riqueza 
vem dos recursos naturais, que 
por serem limitados e valiosos, 
mas por cobiça são disputados 
e açambarcados, deixam de 
favorecer a melhora nas con-
dições de vida de grande parte 
da humanidade.

Depois de longa temporada 
de juros abusivos, a prioridade 
atual do setor público são as 
políticas para tornar susten-
tável a dívida inchada. O setor 
privado por si, sem a indústria, 
não tem potência para dinami-
zar a atividade econômica. Ao 
contrário, vai cortando tudo, 
precarizando para sobreviver. 
Para crescer, o país precisa 
manter equilíbrio nas contas 
internas e externas.

A China precisa de alimentos 
e commodities, vamos produzir 
e suprir as necessidades desse 
país. Mas as nossas cidades 
também precisam produzir, 
gerar trabalho, dinamizar as 
atividades, atender as ne-
cessidades internas, ter algo 
para exportar. O equilíbrio nas 
relações econômicas entre os 
povos sempre deve ser busca-
do visando uma existência con-
digna. As políticas de câmbio 
e juros fragilizaram a indústria 
que tem de ser revitalizada. 

O Estado e a classe gover-
nante têm de se organizar e 
fazer o dinheiro arrecadado re-
circular para estimular a ativi-
dade econômica, fomentando a 
melhora geral, coibindo abusos 
do poder estatal e das corpo-
rações, isto é, das pessoas que 
só querem levar vantagem. O 
setor privado precisa se ajustar 
e buscar oportunidades para 
sair do marasmo, oferecendo 
oportunidades para conter o 
crescimento da desigualdade 
na distribuição da renda. 

Num regime de liberdade, 
a circulação do dinheiro tem 
de ser contínua, mantendo a 
produção, o trabalho e o con-
sumo. A economia mundial se 
apresenta com estagnação e 
juros negativos. Qual a causa? 
Está em andamento um pro-
cesso de queda da renda que 
reduz o consumo. Os países da 
América do Sul, e inclusive o 
México, há séculos têm sido 
vítimas de maus governos. A 
democracia se apresenta instá-
vel no mundo todo. Há os que 
acham que a solução é impor 
governo forte com supressão 
da liberdade. 

A falada conspiração pode 
ser um termo de disfarce para 
a rapinagem dos recursos 
naturais e prepotência. Com 
o desequilíbrio econômico 
global e o aumento da preca-
rização, surgem instabilidades; 
a conspiração passa a trabalhar 
para implantar governos fortes 
para que a rapinagem possa 
prosseguir com tranquilidade. 
Há muitas coisas na liberdade e 
responsabilidade que precisam 
ser examinadas seriamente.

A questão dos direitos e 
deveres é simples: veja no trân-
sito, um motorista chega numa 
rotatória de um cruzamento e 
começa fazer o giro; vem um 
cara lá de longe, acelera e quer 
passar na frente. Ele não reco-
nhece seu dever de motorista 
responsável; todos julgam que 
têm direitos e não se ocupam 
dos deveres. Em geral, tanto 
o 1% super rico como os 99% 
restantes não se preocupam 
com seus deveres. Na aspere-
za da atual luta renhida pela 
sobrevivência, tudo está sendo 
desrespeitado.

Os homens dizem: “Seja feita 
a Tua Vontade”, mas só fazem 
a própria. As Leis da Criação, 
ou leis naturais, universais, ou 
cósmicas, conduzem a Energia 
Criadora que a tudo sustenta; 
a sua atuação se dá com toda 
amplitude em todas as di-
mensões, visíveis aos nossos 
olhos ou não. Através delas, o 
livre arbítrio tece os destinos 
individuais e da humanidade 
como um todo. Cada pessoa 
e cada povo recebem de volta 
as consequências de seus atos, 
bons ou maus, incluindo os 
pensamentos, falas e ações. 

As novas gerações precisam 
de bom preparo para a vida, 
ouvir o eu interior e pensar 
com clareza, cientes de que 
a melhora geral depende do 
esforço de cada um.
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News@TI
Start Pay

@Uma pesquisa do Instituto Locomotiva divulgada em agosto 
passado, indicou a existência no 45 milhões não movimentam 

a conta bancária há mais de seis meses ou optam por não ter conta 
em banco. Em cada três brasileiros, um não possui conta bancá-
ria, apesar de movimentarem mais de R$ 800 bilhões em todos 
os 5.570 municípios brasileiros. De olho nesse segmento, a Start 
Pay chega mais próximo a esse nicho de mercado ao oferecer, por 
meio de aplicativo próprio, operações, realizadas tradicionalmen-
te por bancos, todas as agências lotéricas em todo o país (www.
startpay.com.br).

Dispositivos de armazenamento de proteção de 
dados com novos recursos de resiliência

@A Dell Technologies apresenta os dispositivos PowerProtect 
série DD, a nova geração de soluções de armazenamento de 

proteção de dados, que permitem que as organizações protejam, 
gerenciem e recuperem dados em escala em diferentes ambientes. 
Além disso, a Dell Technologies está anunciando melhorias no Dell 
EMC PowerProtect Cyber Recovery e no Dell EMC PowerProtect 
Software, que oferecerão aos clientes resiliência cibernética e 
suporte para cargas de trabalho nos dispositivos PowerProtect 
série DD (https://www.dellemc.com/pt-br/data-protection/gdpi/
index.htm).
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Na Black Friday, você vai comprar 
por necessidade ou impulso?

Confi ra 5 dicas de Flora Victória, especialista em psicologia positiva, antes de ir às compras e fuja das 
tentações

No próximo dia 29, milhares de 
consumidores vão às compras na 
Black Friday. A data virou símbolo 

do varejo nacional e leva milhões de ávidos 
consumidores à caça das promoções. Além 
do forte atrativo publicitário, ela acontece 
pertinho do pagamento do 13º salário e Na-
tal, dois estímulos de peso para quem adora 
gastar. Mas será que você está gastando 
pelas razões certas? Nesta Black Friday, vai 
comprar por necessidade ou consumismo?

De acordo com pesquisa encomendada 
pelo Google à Provokers, a intenção de 
compras online dos consumidores durante 
a Black Friday aumentou 58% em com-
paração ao ano passado. Já a previsão do 
Busca Descontos, idealizador do evento 
no País, é que a edição deste ano deve 
movimentar R$ 3,15 bilhões no comércio 
eletrônico brasileiro - um crescimento de 
21% na comparação com 2018. A projeção 
leva em conta apenas as vendas realizadas 
da meia-noite de quinta até a meia noite 
da sexta-feira.

Mas o que leva as pessoas a comprarem 
tanto em um único dia, como se não hou-
vesse amanhã? Por que é tão difícil resistir 
ao impulso de comprar? Para ambas as 
perguntas é preciso refl etir se o ato de 
consumir é fruto de uma necessidade de 
compra real ou de um subterfúgio às pres-
sões do cotidiano?

A cultura de consumo faz com que as 
pessoas comprem produtos ou serviços 
que, muitas vezes, elas não precisam. Isto 
acontece porque vivemos em sociedade, in-
teragimos com diferentes perfi s de pessoas 
e somos expostos a inúmeros estímulos. Por 
isso, é muito comum ceder ao impulso de 
comprar apenas para se posicionar dentro 
de um grupo ou camada social. Há também 
aqueles que compram na tentativa de 
amenizar frustrações ou dores cotidianas.

Para Flora Victoria, mestre em Psicologia 
Positiva Aplicada pela Universidade da Pen-
silvânia e presidente da SBCoaching, o “ato 
de comprar proporciona uma breve sensação 
de felicidade e bem-estar. O problema é que, 
uma vez satisfeito, o desejo de consumo é 
rapidamente substituído por outro, fazendo 
com que a busca pelo prazer no consumo 
represente uma satisfação substitutiva”.

A especialista em psicologia positiva 
lembra uma refl exão de Freud, que já di-
zia:  ao considerar as imposições da vida, 
a pessoa busca a saída do mal-estar pelas 
medidas paliativas na tentativa de amenizar 

o sofrimento. “Ou seja, o indivíduo enxerga 
essas medidas como saídas aparentemente 
mais fáceis para sanar um problema, ao 
invés de encarar e enfrentar a realidade”, 
esclarece Flora.

O problema pode estar na sua ideia 

de bem-estar

Sabe aquela sensação de 'não estou 
triste, mas também não estou feliz’? O 
bem-estar é mais que a ausência de estados 
psicológicos negativos; ele é diretamente 
infl uenciado por perspectivas subjetivas, 
por metas sem alinhamento com seus 
propósitos, com o que lhe motiva e lhe traz 
satisfação. "Sem saber, a pessoa acaba se 
autossabotando. Sua busca pelo bem-estar 
pleno, inevitavelmente, fracassa, porque 
ela deixa de atender suas necessidades 
e desejos enquanto indivíduo", salienta 
Flora Victoria.

O bem-estar subjetivo decorre da satis-
fação nos diversos domínios da existência. 
Ele está relacionado com a avaliação 
cognitiva e emocional que uma pessoa 
faz sobre sua vida. Indivíduos com forte 
bem-estar subjetivo costumam considerar 
agradável e recompensadora a vida que 
têm. Eles mantêm relações mutuamente 
satisfatórias, veem sentido em suas ativi-
dades e têm um senso de controle sobre 
o que vivem.

Como fugir das tentações?

O varejo sabe explorar os impulsos dos 
consumidores ligados à necessidade de 
gratifi cação instantânea. Mas, segundo 
Flora Victoria, é possível evitar a compra 
por impulso fazendo algumas refl exões:

1 – Eu realmente preciso disso? 

Antes de ir às compras, dê uma olhada em 
suas roupas, sapatos, bolsas, acessórios, 
pois é grande a chance de encontrar itens 
guardados que nunca foram usados. Se 

Proteste

após essa análise chegou à conclusão de 
que precisa do produto, vá em frente. Se 
não, que tal guardar o dinheiro?

2 – Qual o meu estado emocional? 
Evite comprar quando estiver triste, depri-
mido ou bravo. As emoções impulsionam 
o consumismo e, neste caso, existem dois 
tipos de compra por impulso: aquela em 
que você compra algo que queria, mas 
que talvez não fosse comprar naquele 
momento, e aquela em que acaba levando 
algo que não queria e não precisava pelo 
simples ato de comprar.

3 – Mas se eu não comprar agora vou 

perder a oferta do ano! Promoções com 
grandes margens de desconto são altamen-
te sedutoras. Neste caso, faça sempre duas 
perguntas: “eu preciso disso?” e “vou usar 
isso?”. Lembre-se que, por melhor que seja 
a promoção, a melhor decisão é não gastar 
com uma compra desnecessária e que vai 
gerar frustração e prejuízo depois.

4 – Minha amiga adora comprar assim 

como eu! Evite os amigos compradores, 
principalmente os consumistas, que cer-
tamente vão tornar fácil o processo de 
convencimento de que você deve comprar 
tal produto a todo custo. Se você precisa 
ir às compras, procure a companhia de 
pessoas mais centradas e que tenham 
controle sobre os seus impulsos de compra. 
Esse é o perfi l de companhia ideal para te 
ajudar a decidir o que é importante ou não 
comprar naquele momento.

5 – Cabe no meu orçamento? A falta 
de equilíbrio fi nanceiro associada a impul-
sividade consumista, geralmente, leva ao 
gasto por impulso, agravando o endivida-
mento pessoal ou familiar. Se o orçamento 
permite, avalie o que realmente precisa e 
compre com cautela. Caso contrário, res-
pire fundo e não ceda à tentação.

Com a possibilidade de transformar 
dados em inteligência, muitas empresas 
estão adotando a ferramenta de Análise 
de Modos de Falhas e Efeitos - FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis) como 
principal estratégia de manutenção de 
ativos. Essa tecnologia é qualitativa e 
associada a um estudo da análise de 
probabilidade de falhas em um determi-
nado ativo, transforma as informações 
em dados quantitativos, usados em ações 
de melhoria contínua.

Aplicado inicialmente na área militar 
norte-americana, no fi nal dos anos 1940, 
e depois adotado pela NASA, o FMEA 
ganhou espaço nas empresas pela mon-
tadora Ford e, hoje, diversos segmentos 
da indústria fazem uso dessa ferramenta, 
envolvendo equipes multidisciplinares, 
com técnicos e engenheiros de manu-
tenção, operação, segurança e meio 
ambiente, alinhados às defi nições de 
funções e padrões de desempenho es-
perados pelo ativo em análise.

Sem o uso de tecnologias para aplica-
ção destes dados, essas informações não 
geram inteligência. Entretanto, a partir 
do momento em que o gestor passa a ter 

controle do processo de engenharia de 
manutenção, com soluções para moni-
toramento de condição, planejamento e 
programação de ordens de manutenção, 
todas as informações recolhidas nos pro-
cessos de FMEA ganham sentido, iden-
tifi cando potenciais falhas que podem 
ocorrer em qualquer etapa do processo 
industrial e determinando o provável 
efeito de cada uma das falhas sobre as 
outras, até a entrega do produto fi nal.

Assim, equipes de gestão de manu-
tenção ganham a capacidade de analisar 
proativamente as possíveis falhas que 
podem ocorrer em componentes e ana-
lisar os efeitos sobre a função de todo o 
conjunto, reunindo dados históricos da 
condição do ativo e de revisões e também 

automatizando a gestão da execução 
da manutenção, que gera a constante 
atualização destas informações.

Essa multidisciplinaridade da equipe 
contribui para que as decisões tomadas 
englobem todas as áreas que podem ser 
afetadas por possíveis falhas. O principal 
é contar com tecnologias que suportem 
a análise de dados, que são a resposta 
para evoluir rumo ao próximo nível 
em inteligência e gestão estratégica, 
garantindo o melhor uso dos recursos 
por meio de capacidades de manutenção 
preditivas. 

Com uma solução de gestão de ativos 
única e integrada a todo o ambiente 
tecnológico da empresa, capaz de con-
textualizar o histórico de informações 
de todos os departamentos e analisar 
as funções e potenciais falhas de um 
equipamento, é possível desenvolver 
um planejamento de manutenção que 
garanta a efi ciência de toda a operação, 
com uma estratégia de gestão de ativos 
tecnicamente viável e com melhor custo-
-benefício.

(Fonte: Fábio Vieira, responsável pelos produtos de 
Gestão de Ativos da Atech)

A importância do uso de tecnologias de 
análise de dados no FMEA
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