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Respeito ao Idoso
Existe uma 
preocupação 
constante, anunciada 
em jornais, redes 
sociais, e tantos outros 
órgãos da sociedade, 
sobre o respeito que se 
deve ter para com os 
idosos

Para mim, essa preocu-
pação é desnecessá-
ria. Por quê? Porque 

respeitar o idoso, seja quem 
for, é uma obrigação e um 
sentimento que vai além 
da caridade e do amor, 
pois deve ser algo inerente 
e eterno ao ser humano. 
Assistimos enlevadas e 
emocionadas cenas de ani-
mais respeitando seus pares 
mais velhos. Dando atenção 
e guarida até a morte do 
membro “idoso” do grupo. 

E nós, seres inteligentes e 
evoluídos, temos que fazer 
campanhas, movimentos 
sociais, eventos, para con-
clamarmos o respeito aos 
idosos? Algo que deveria 
ser um dever inalienável 
de qualquer pessoa mais 
jovem e um direito (também 
inalienável) de qualquer 
pessoa idosa.

A questão é que estamos 
ficando velhos e não nos 
preparamos para isso. 

Em sete décadas, a média 
de vida do brasileiro aumen-
tou 30 anos, saindo de 45,4 
anos, em 1940, para 75,4 
anos, em 2015. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
em 2030, o número deve 
superar o de crianças e 
adolescentes de 0 a 14 anos. 
Mas já estamos sentindo 
agora o aumento no número 
de idosos desamparados 
pela família. Os albergues 
públicos estão lotados e a 
demanda por vagas entre 
pessoas de mais de 60 anos 
não para de crescer, segun-
do estudo do Ministério do 
Desenvolvimento Social.

Segundo o IBGE, entre 
2012 e 2017, a população de 
idosos no País saltou 19,5%, 
de 25,4 milhões para mais de 
30,2 milhões de pessoas. No 
mesmo período, o número 
de homens e mulheres 
com 60 anos ou mais nos 
albergues públicos cresceu 
33%, de 45,8 mil para 60,8 
mil. O desamparo familiar 
cresce mais rápido que a 
expectativa de vida — e o 

Brasil precisa de um projeto 
para reforçar os cuidados 
prolongados e a assistência 
na velhice.

Atrevo-me a dizer que 
quem não respeita os mais 
velhos, os idosos, é alguém 
sem alma e sem compaixão. 
Pessoas que pavimentaram 
as estradas por onde nós, os 
mais jovens, estamos trafe-
gando, que nos legaram um 
país maravilhoso pelo tra-
balho árduo e dignificante, 
que abriram picadas, para 
que os mais jovens pudes-
sem caminhar seguros e de 
cabeça erguida, têm que ter 
movimentos e ações sociais 
para serem protegidos? Isso 
é um disparate sem prece-
dentes.

Para que os idosos de hoje 
e do futuro tenham qualida-
de de vida, é preciso garantir 
direitos em questões como 
saúde, trabalho, assistência 
social, educação, cultura, 
esporte, habitação e meios 
de transporte. No Brasil, 
esses direitos são regu-
lamentados pela Política 
Nacional do Idoso, bem 
como o Estatuto do Idoso, 
sancionados em 1994 e em 
2003, respectivamente. Mas 
regulamentar não basta.

É urgente que a sociedade 
tenha a consciência do res-
peito à terceira idade, para 
que os idosos tenham uma 
vida digna em qualquer es-
paço público, em qualquer 
lar, em qualquer grupo so-
cial. Sem precisar de lei ou 
campanha que o privilegie, 
mas que o respeito e a gra-
tidão sejam suficientes. 

Desenvolver no coração 
de todos nós um amor e um 
respeito natural a qualquer 
cidadã ou cidadão idoso, 
uma segurança, proteção e 
carinhos por todo nós, seres 
humanos, tão grande e ma-
jestoso, como dos animais 
irracionais para com seus 
idosos do grupo. 

Vamos aprender a fazer 
crescer em nós, dentro de 
nossas almas, um senti-
mento que já existe ali, mas 
que esquecemos de regá-lo, 
adubá-lo, e que tem o nome 
de fraternidade, para criar-
mos uma sociedade que tem 
como Lei eterna o amor 
pelos nossos idosos. Antes 
que seja tarde demais.

(*) - É fotógrafa e voluntária, membro 
do Rotary Club Curitiba Rebouças e 

da Soroptimist International of The 
Americas - Região Brasil.

Cida Leit (*)

Internacionalização de 
startups: é preciso ser PJ para 

atuar nos Estados Unidos?

No entanto, para que se estabe-
leça como um negócio susten-
tável e lucrativo, os fundadores 

precisam contar com um suporte legal 
capaz de harmonizar as questões jurí-
dicas dos dois países. De acordo com 
o advogado Vinícius Bicalho - CEO da 
Bicalho Consultoria Legal – empresa 
especializada em migração, interna-
cionalização de negócios e franquias 
– uma das dúvidas mais questionadas 
pelos empresários é o fato de precisa-
rem ou não se tornar pessoas jurídicas 
(PJ) para atuar fora do país.

“Nos Estados Unidos, os trâmites bu-
rocráticos para abrir uma empresa são 
infinitamente mais simples e rápidos 
que no Brasil. Não há necessidade de 
ser pessoa jurídica para empreender no 
país, isso é um mito! Porém, os empre-
endedores precisam estar cientes de 
que o imposto de herança e sucessão 
patrimonial é bem alto no exterior: ou 
seja, se ele investir nos EUA e vier a 
falecer sem ser residente local, seus 
herdeiros vão demorar anos para re-
ceber o patrimônio. E nesse ponto ser 
PJ facilita bastante”, explica. “Apenas 
em modelo de comparação, existe uma 
faixa de isenção para o estrangeiro de 
US$ 60 mil. Já para os residentes legais 
solteiros é de US$ 11 milhões e para 
os casados US$ 22 milhões”.

Assim como para o advogado Arthur 
Braga Nascimento - CEO da Bonuz, 
escritório de advocacia especializado 
em startups e empresas em fase inicial, 
ao possuir uma estrutura, composta 
de uma ou mais empresas no exte-
rior, é importante ter o registro para 
que a realização ou recebimento de 
investimentos, considerando a carga 
tributária do país que terá atuação, 
tenha fluidez e segurança. O conforto 
em evitar discussões societárias e de 
regras específicas da legislação local 
é evidente.

“Neste sentido, as estruturas es-
trangeiras são recomendadas, com o 
devido estudo para melhor adequa-
ção, tanto de tipo societário como de 
jurisdição e governança exigido pelos 
órgãos mundiais, pois proporcionam 
eficiência fiscal e facilitam nas nego-
ciações com empreendedores estran-
geiros, além de trazer mais conforto 
em investir e negociar”, explica.

Ainda segundo Vinícius Bicalho, ape-
sar de ser extremamente consolidado, 
o mercado americano não tolera ama-
dorismos. Para o país, se uma pessoa 
está pretendendo expandir a sua mar-
ca, significa que está preparada e que 
conhece a realidade local, bem como 
as questões empresariais. Na visão da 
Bicalho Consultoria, o efeito colateral 
positivo da internacionalização é a 
certificação da qualidade do negócio, 
uma vez que muitos conhecimentos 
são absorvidos durante a caminhada.

“Um ponto importante na internacio-
nalização de startups é ter uma assesso-
ria que esteja inserida nas duas pontas e 
seja capaz de harmonizar as demandas 
nacionais e internacionais. Essa equipe 
deve conhecer a realidade de cada um 
dos países e elaborar o melhor formato 
para cada situação”, finaliza. 

É bastante comum vermos empreendedores abrindo startups no Brasil com o intuito de levá-las 
posteriormente para o exterior. Para as empresas, a internacionalização marca a atuação da atividade 
em nível global, passando a ser mais valorizada aos olhos do mercado.
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News@TI
Inscrições para Programa I-Traction 2020

@O BTG Pactual acaba de abrir inscrições para o Programa I-
-Traction 2020, dedicado à contratação de sua nova geração de 

talentos na área de tecnologia. Profissionais com formação completa 
entre julho de 2017 a julho de 2020 podem se inscrever no processo 
seletivo até o dia 28 de fevereiro. Ao todo, são 40 vagas divididas entre 
os escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, com início de trabalho 
em abril de 2020. O processo seletivo é divido em quatro etapas: 
inscrições e análise de currículos; testes online; dinâmicas em grupo 
com os gestores de tecnologia no Rio e São Paulo; e entrevista final 
com os sócios de tecnologia, o chamado I-Traction Day, que acon-
tece num sábado (28/03), dia em que os resultados são anunciados.
As inscrições podem ser feitas por candidatos de todo o Brasil por 
meio do seguinte link: https://jobs.kenoby.com/I-Tractionbtgpactual.

Mídia e Pesquisa vai debater divulgação 
científica e mídias digitais

@O 5º Encontro Mídia e Pesquisa terá como tema a Divulgação Cien-
tífica e Mídias Digitais. O evento vai reunir cientistas, professores, 

jornalistas e estudantes no dia 7 de abril de 2020, das 8h30 às 12h30, 
para discutir e debater como as mídias digitais podem ajudar a promover 
a divulgação da ciência. O evento é organizado pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e será realizado no Centro de Convenções da Uni-
camp, em Campinas, SP (https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/
evento/409445/5-encontro-midia--pesquisa#sec-programacao).

São Paulo, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Como iluminar o Dark Data?
Lembra das fotos que você tirou durante 

as férias que ficaram guardadas na sua 
máquina? Um dia você pode querer ver 
de novo ou mandar para alguém. Mas, na 
maioria das vezes, essas fotos ficam apenas 
ocupando espaço. E isso acontece regular-
mente, até chegar o dia que você não terá 
ideia do que existe ali armazenado, devido 
à enorme quantidade de arquivos.

O mesmo ocorre em maior escala nas 
empresas. Os dados estão sendo salvos 
ou coletados todos os dias, e leva tempo 
para alguém perceber que há uma enorme 
quantidade de informações sem utilidade 
armazenadas nos servidores. Isso é o que 
chamamos de Dark Data. O Gartner define 
esses dados como os ativos de informações 
que as organizações coletam, processam e 
armazenam durante atividades comerciais 
regulares, mas geralmente não são usados 
para outros fins, como análises, relaciona-
mentos comerciais e monetização direta.

Armazenar e proteger dados sem uso 
geralmente incorre em mais despesa (e às 
vezes maior risco) que valor. Ainda assim, 
a existência do Dark Data não pode ser 
ignorada. Segundo Heinz College, da Uni-
versidade Carnegie Mellon, cerca de 90% 
das informações corporativas se enqua-
dram nesta categoria, pois as organizações 
geralmente retêm estes dados apenas para 
fins de conformidade.

Esse tipo de informação não deveria se 
limitar às questões regulatórias. Pode até 
ser bastante útil para obter insights aos 
tomadores de decisão. Nesse sentido, a 

análise de dados é fundamental. Saber qual 
tipo de dado será relevante e deverá ser 
armazenado é um diferencial que pode im-
pactar diretamente nos gastos da empresa. 
Além disso, transformar esses dados em 
informações e insights de qualidade é outro 
ponto que também precisa ser levado em 
consideração.

Em uma pesquisa global de 2019 realiza-
da pela Serasa Experian sobre qualidade 
de dados, constatou-se que 95% das em-
presas acreditam que a má qualidade das 
informações nas empresas impacta nega-
tivamente a interação com o consumidor, 
a reputação e a eficiência das operações. 
Dessa forma, fica cada vez mais evidente 
que a melhor maneira de lidar com a si-
tuação é aplicar uma base analítica sobre 
os dados antes mesmo de armazená-los, e 
quanto mais cedo essas informações forem 
estruturadas, mais cedo será possível saber 

o que deve estar disponível e o que deve 
ser armazenado.

Uma análise posterior também é possível. 
Com os bilhões de arquivos que muitas 
empresas guardam, não é possível fazer 
uma análise manual, mas existem várias 
ferramentas para este gerenciamento que 
usam tecnologias de ponta, como all-flash, 
Inteligência Artificial e machine learning 
para fazer esta análise, categorizando o que 
pode ser utilizado, e eliminando o que não 
tem utilidade à empresa. Esse gerencia-
mento de informações se torna essencial 
para o futuro dos negócios, pois permite 
acesso inteligente ao bem mais precioso 
da empresa e mantém a sua continuidade, 
fornecendo ferramentas de tomada de 
decisão à medida que avança o aumento 
da criação de dados.

(Fonte: Paulo de Godoy é country manager 
da Pure Storage Brasil).
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