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OpiniãO

O retrocesso 
anunciado

Durante longo 
período não havia 
partidos políticos, só 
a Igreja e os reis. As 
regiões descobertas se 
tornaram colônias. 
Os feudos foram 
aglutinados e 
transformados em 
Estados 

Surgiram os partidos, as 
eleições e os eleitores 
foram mobilizados 

para fazer sua escolha no 
circo eleitoral. Eleita, a 
classe política queria mais 
e mais. O mundo globaliza-
do está descontente com 
a classe política. Surge o 
Estado com partido único 
responsável pela escolha 
dos gestores e pelo relacio-
namento econômico com 
os demais países visando 
o melhor resultado. Diante 
da precariedade da econo-
mia, os eleitores estão se 
voltando para os líderes 
que apregoam a volta ao 
nacionalismo.

Nos anos 1980, os Estados 
Unidos elevaram a taxa de 
juros a 20% ao ano. Países 
atrasados, como o Brasil, 
que se endividaram na déca-
da de 1970 com juros baixos 
contratados com taxa flutu-
ante, caíram na armadilha 
e perderam o rumo. Juros 
compostos a 20% em dólar é 
um desastre. O Brasil sangra 
até hoje, e seus gestores, 
desde Sarney, não tiveram 
dúvidas em priorizar inte-
resse próprios, deixando o 
país de lado.

O economista Delfim Net-
to explica a grande mudança 
em andamento no trato da 
finança pública: “Um fato 
fundamental é que a polí-
tica monetária iniciada por 
Ilan Goldfajn e continuada 
por Roberto Campos Neto 
(ajudada pelo rigor fiscal) 
nos levou a uma taxa de 
juros e a um ‘risco’ Brasil 
que eliminaram o carry 
trade. É, talvez, a primeira 
vez na nossa história que se 
criaram as condições para 
uma taxa de câmbio flutu-
ante sustentada por forças 
endógenas e não por uma 
taxa real de juros destrutiva 
do nosso setor industrial”.

Trata-se de uma higieni-
zação no rançoso modo de 
administrar juros, câmbio 
e o desequilíbrio fiscal pro-
duzido pela incompetência 
e falta de seriedade. Mas 
urge resolver a questão de 
como aumentar a produção 
e renda, que se arrastam no 
chão por décadas num país 
em que falta tudo. Taxa Selic 
de 4,25%, o estranho é como 
esteve tanto tempo acima 

de 12% a juros compostos. 
Como essa proeza foi con-
seguida? Será porque todo 
o sistema se acha atado às 
dívidas? 

A irresponsabilidade com 
as contas sempre traz re-
sultados desastrosos, e nas 
contas públicas é terrível 
com tantas interferências 
de agentes corruptos. A par-
tir de 2012 caímos de novo 
na armadilha da grande ca-
tástrofe da dívida que hoje 
toda a nação paga e sofre. 
Foi um desatino financeiro, 
um assalto que revelou a co-
biça e o imediatismo geral. 
Temos padecido com a per-
manente irresponsabilidade 
no trato das contas públicas 
e na terrível estrutura mo-
netária e cambial que tem 
favorecido a especulação 
em vez de promover a es-
tabilidade econômica.

Diziam os poetas, na dé-
cada de 1920, que a vida é 
uma celebração do encan-
tamento. Mas o jornalista 
francês Gilles Lapouge diz 
que hoje não é mais assim, 
pois é na Bolsa para onde vai 
todo o dinheiro do mundo, 
cobiçando ganhos mirabo-
lantes, que se contabiliza 
o valor da vida, enquanto 
o resto da economia segue 
para o brejo. Países mal 
geridos pela corrupção e 
incompetência estão re-
trocedendo de degrau em 
degrau ao chamado terceiro 
mundo; ou seja, aos países 
pobres, com falta de preparo 
para a vida, dependentes de 
uma economia voltada para 
a agricultura, pecuária e 
atividade extrativista. 

A desfaçatez com que os 
rios e mananciais têm sido 
manejados mostra bem o 
declínio. No mundo áspero 
no qual vivemos há muitos 
“lobos” vestidos em pele de 
“cordeiro”, ódio disfarçado 
em sorrisos, inveja disfar-
çada em amor e falsidade 
disfarçada em amizade. É 
com a intuição que podere-
mos distinguir os cordeiros 
reais dos falsos. Se o querer, 
voltado para o bem, sempre 
for transformado em ação, a 
melhora geral será possível, 
buscando-se o auto apri-
moramento, observando a 
lei do movimento aplicada 
na grande causa da huma-
nização da vida, através do 
fortalecimento da espiri-
tualidade e da coesão da 
vontade das pessoas para 
irradiar a Luz da Verdade.    

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites 
www.vidaeaprendizado.com.br e 

www.library.com.br. 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Mitos, verdades e 
entrelinhas sobre o uso 

comercial de drones
Carlos Marcelo Cardoso Fernandes (*) 

e Dane Avanzi (**)

É importante lembrar que a ICAO 
(International Civil Aviation Orga-
nization), organização internacional 

que faz parte da estrutura da ONU e da qual 
o Brasil é um dos membros-fundadores, 
considera os drones como uma aeronave, 
ainda que sem um piloto a bordo. Desta 
forma, aos drones se aplicam, em uso 
profissional, as normas, regras, leis e boas 
práticas internacionais da Aviação Civil, em 
prol da segurança da sociedade e da aviação.

No Brasil, existem três órgãos federais 
responsáveis pela regulamentação das ARP 
(Aeronaves Remotamente Pilotadas), outra 
nomenclatura utilizada para os drones. São 
elas: ANAC, DECEA e ANATEL.

A ANAC (Agência Nacional de Avia-
ção) é a responsável pelos requisitos de 
aeronavegabilidade e dos sistemas da 
aeronave, seu piloto remoto e da estação 
de trabalho de pilotagem. Em resumo, é 
a responsável pelo registro da aeronave 
e dos seus pilotos.  Esse registro possui 
critérios relativos à classe da aeronave e 
sua finalidade, um recurso que garante a 
eficácia e segurança jurídica necessárias à 
operação. Outro ponto importante é que o 
operador fica vinculado à aeronave – em 
casos de desligamento ou transferência do 
usuário para outra função, o cadastro deve 
ser atualizado.

O DECEA (Departamento de Controle 
de Espaço Aéreo) é responsável pelo fluxo 
e controle de aeronaves no espaço aéreo 
brasileiro. Com o avanço da tecnologia dos 
drones, muito em breve o espaço aéreo será 
compartilhado por aeronaves tripuladas e 
não tripuladas. Hoje, isso já acontece em 
ambiente de teste em várias localidades 
do mundo, inclusive no Brasil. Assim, é 
recomendável que todos os voos para uso 
profissional sejam reportados ao DECEA 
e realizados com sua prévia autorização, 
ressalvando as regras específicas de lo-
cais onde o voo não pode ocorrer. Estão 
dispensados de reportar os voos apenas 
os praticantes de aeromodelismo, porque 
estes já possuem locais pré-determinados 
para a prática do esporte.

À ANATEL (Agência Nacional de Teleco-
municações), cabe o controle das frequên-
cias de radiocomunicação que controlam 
os drones. Existe um grupo de frequências 
destinadas mundialmente pela UIT (União 
internacional de Telecomunicações) para 
o enlace entre mesa de operação e aero-
nave. Em casos de perda do enlace de 
telecomunicações, o drone pode passar 
por problemas e, eventualmente, perder o 
controle, com a possibilidade de acidentes 

e incidentes. Desta forma, cabe mencionar 
que alguns drones possuem o certificado 
de homologação da ANATEL e outros não. 
Os que não possuem podem ser homologa-
dos por seus proprietários em um longo e 
complexo formulário online 
que, para ter aderência e 
eficácia, deve ser correta-
mente preenchido.

Outro fator que poucos 
se atentam é sobre a ro-
tina de manutenção dos 
drones. Assim como um 
automóvel possui uma 
rotina de revisão, um dro-
ne necessita dos mesmos 
cuidados, especialmente 
quanto aos itens críticos, 
hélices, baterias e motor. 
A manutenção preventiva 
e corretiva desses itens 
não pode ser negligenciada, 
sob pena de colocar a vida 
de terceiros em risco, além 
de perda total ou parcial da 
aeronave.

Outra exigência legal 
pouco observada é a con-
tratação de seguro para a 
aeronave, desde que cor-
retamente homologada e 
autorizada para aquele voo 
específico, sob pena de não 
pagamento do valor pela se-
guradora em caso de sinistro. Assim como 
o registro na ANAC e a regularização de 
voos no DECEA, o olhar de um especialista 
pode fazer a diferença.

Para gestores e administradores públicos 
em geral, a ANAC concedeu o direto de 

utilização dos drones para fins de apoio 
aos serviços essenciais a coletividade, 
tais como vigilância, resgate, combate ao 
mosquito da dengue, Segurança Pública, 
entre outros. Para tanto, a administração 

pública deve elaborar um 
Plano de Avaliação e Ges-
tão de Riscos Operacionais. 
Tal plano tem por objetivo 
evitar que as regras da 
ANATEL, ANAC e DECEA 
sejam descumpridas, além 
de prevenir e mitigar riscos 
nas operações com drones 
em áreas povoadas.

Ante o exposto, pode-se 
notar que muitas são as 
vantagens da tecnologia dos 
drones, que necessitam ser 
utilizadas com consciência 
e discernimento quando 
seu uso é comercial ou para 
fins de serviço à população. 
Tal conscientização deve 
começar pelo gestor ou 
administrador da entidade, 
que inclusive é responsável 
por todos os atos praticados 
por agentes e colaborado-
res, bem como pelo pelos 
operadores das aeronaves 
que necessitam conhecer o 
mínimo sobre a legislação 
pátria que regulamenta o 
serviço.

(*) Carlos Marcelo Cardoso Fernandes é 
Administrador de Empresas e Coronel Intendente da 

Reserva da FAB.
(**) Dane Avanzi é advogado e Diretor Jurídico no 

Grupo Avanzi.
Ambos são autores do livro “Operação de Drones: 

responsabilidades, deveres e precauções dos 
operadores individuais e empresariais”.

Cada vez mais, os drones são utilizados por empresas e entidades governamentais em todo o mundo 
para os mais diversos tipos de atividades
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News@TI
Vagas de TI abertas

@A Certsys,  integradora de TI responsável por realizar toda 
a jornada tecnológica de Transformação Digital de empre-

sas, anuncia 24 vagas de emprego. Há oportunidades nas áreas 
comercial, de desenvolvimento e de operações. São procurados 
profissionais apaixonados por tecnologia, com habilidade para 
trabalho em equipe, liderança em desafios e aderentes à cultura 
da empresa. Ainda em 2020, a companhia ampliará o número 
de contratações, criando cerca de 200 novas vagas. O fluxo 
de vagas da Certsys é grande, o que também é reflexo de seu 
crescimento exponencial e desenvolvimento no mercado. Em 
um ambiente descontraído e de tecnologia de ponta, a Certsys  
investe em treinamentos, incluindo Programas de Incentivo à 
Certificação (https://jobs.kenoby.com/certsys/).

São Paulo, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Assim como um 
automóvel possui 
uma rotina de 
revisão, um drone 
necessita dos 
mesmos cuidados, 
especialmente 
quanto aos itens 
críticos, hélices, 
baterias e motor. 
A manutenção 
preventiva e 
corretiva desses 
itens não pode ser 
negligenciada, sob 
pena de colocar a 
vida de terceiros em 
risco, além de perda 
total ou parcial da 
aeronave.

Santander abre inscrições para 
o 2º The Code Force - Hackathon

O Santander Brasil abre as inscrições 
para a segunda edição do The Code 
Force – Hackathon. A maratona visa 
estimular a criação de novas soluções 
tecnológicas, atendendo aos desafios 
propostos de três empresas do ecossis-
tema Santander: a emDia, de negociação 
online de dívidas; a Pi, plataforma digital 
de investimentos; e SIM, que concede 
crédito com garantia.

Podem participar desenvolvedores, 
designers e especialistas de negócios de 
qualquer lugar do País, e as inscrições 
deverão ser realizadas no site www.
thecodeforce.com.br. O prazo de envio 
dos dados dos interessados é até o dia 
10 de março.

“Estamos disseminando cada vez mais a 
cultura de inovação no Banco. Queremos 
ser uma plataforma financeira que une o 
tech e o humano na busca da eficiência, 
agilidade e a melhor experiência para 
os clientes”, afirma Geraldo Rodrigues, 
diretor de Negócios Digitais do Santander 
Brasil. Além disso, segundo o executivo, 
por meio do The Code Force, o Banco 
quer engajar seus próprios talentos e 
atrair os que estão no mercado.

Warm-up
No último dia de inscrições para o 2º The 

Code Force, 10 de março, será realizado um 
evento de warm-up (aquecimento), aberto 
ao público (inscritos ou não). Na ocasião, 
serão apresentados com mais detalhes os 
objetivos e os desafios do Hackathon, bem 
como as eventuais interfaces de programa-
ção de aplicações (APIs, na sigla em inglês) 
- que serão disponibilizadas para as equipes 
criarem suas soluções. O warm-up será feito 
no 8º andar do Farol Santander, no centro de 
São Paulo, das 19h às 22h e os interessados 
em participar também deverão se inscrever 
no site www.thecodeforce.com.br.

O Hackathon
O The Code Force – Hackathon terá 

início às 8h do dia 21 (sábado) e termi-
nará às 20h de 22 de março (domingo), 
em dois andares do Farol Santander 
(8º e 9º). Até 80 participantes serão 
selecionados e agrupados em equipes 
multidisciplinares, cada uma com cinco 
membros: dois desenvolvedores, dois 
designers e um especialista de negó-
cios. Mentores auxiliarão os participan-
tes durante a maratona nas fases de 
ideação, prototipação e apresentação 
de pitches.

Os desafios propostos são:
 1) emDia: como podemos ajudar os 61 

milhões de brasileiros inadimplentes 
a negociarem suas dívidas, de forma 
simples, humanizada e digital?

 2) Pi: como facilitar a jornada do 
usuário na escolha do investimento 
ideal, de acordo com o seu perfil e 
o seu momento de vida?

 3) SIM: como ajudar o cliente a enten-
der, com mais profundidade, sua 
situação de crédito no mercado e/
ou estimulá-lo a pagar em dia seus 
compromissos?
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