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News@TI
Guia do eSocial doméstico pode ser paga 
com PIX

@Os quase seis milhões de empregadores domésticos de todo o 
país já podem pagar a Guia do Documento de Arrecadação do 

Simples Doméstico (DAE) por meio de QR Code com o PIX, solução 
de pagamento instantâneo criada pelo Banco Central. O Serpro, em 
parceria com a Receita Federal do Brasil e a Subsecretaria de Inspe-
ção do Trabalho do Ministério da Economia, implementou melhorias 
tecnológicas no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para diminuir a burocracia 
e trazer mais facilidades. Além disso, os empregadores domésticos, 
que empregam cerca de 40 milhões de pessoas, também poderão 
acessar o portal web do eSocial utilizando o login único do gov.br. 
O Documento de Arrecadação do Simples Doméstico (DAE) do 
eSocial deve ser emitido pelo empregador doméstico diretamente 
no sistema ou pelo aplicativo disponível na App Store e Google Play. 
Ao emitir o documento, será gerado automaticamente um QR Code 
na guia de pagamento. Com o QR Code, o empregador pode efetuar 
o pagamento, não sendo necessária nenhuma outra ação adicional 
por parte do usuário.

São Paulo, quinta a segunda-feira, 31/12/2020 a 04/01/ 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Computadores 
pessoais em falta

pandemia; tem havido uma escassez 
generalizada de componentes. Como 
se espera que as vendas continuem 
aquecidas em 2021, talvez superando 
as de 2020, é provável que a escassez 
desses equipamentos seja eliminada 
apenas em 2022.   

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

O ano de 2020 foi marcado pelo grande crescimento das vendas de computadores pessoais, com muitos 
fabricantes desses equipamentos não conseguindo atender aos pedidos de seus clientes, situação que alguns 
especialistas acreditam poder perdurar até o ano de 2022. 

Mas, ao que parece, novamente te-
remos 300 milhões de máquinas desse 
tipo vendidas em 2020, o que representa 
um aumento de 15% em relação a 2019; 
no Brasil, esse aumento deverá estar 
ao redor de 10%. As vendas de tablets 
também estão crescendo.

O aumento da demanda adicionou 
pressão às cadeias de abastecimen-
to que já haviam sido afetadas pela 

OpiniãO
Vacinação obrigatória: uma 
reflexão sobre solidariedade 

e liberdade na saúde

As respostas em 
bioética nunca são 
simples. Para ilustrar, 
o Supremo Tribunal 
Federal, examina a 
constitucionalidade da 
vacinação compulsória

Isto é, impor a todos a 
vacina. Este artigo, no 
entanto, não examina 

tal possibilidade. A reflexão 
proposta parte de um cenário 
hipotético em que se admita 
a recusa. O questionamento 
central é, caso a imunização 
não seja imperativa, podem 
ser estabelecidas restrições 
a quem recusá-la? O ponto 
de partida então é a vaci-
nação obrigatória, em que a 
recusa é permitida, contudo, 
“penaliza-se” quem não se 
vacinar.

A temática, como tantas 
outras que entrelaçam saúde 
e direito, desafia o sentido e 
alcance desses termos. O sig-
nificado de saúde é complexo. 
Concebe-se como bem-estar 
físico, mental e social e, igual-
mente, associa-se, como ensi-
na Canguilhem, à ausência de 
doenças, à normalidade, ou 
ao equilíbrio (homeostase). 
Sob a ótica jurídica, muitas 
vezes a saúde é tomada como 
direito ao acesso (ou não), de 
modo mais ou menos amplo, 
a certos tratamentos.

Uma das perspectivas mais 
instigantes, porém, versa so-
bre a saúde como dever, que 
se desdobra em temas como 
as internações forçadas e a 
vacinação compulsória. En-
tre tantas concepções, consi-
dero particularmente bonita 
a definição de saúde como 
sendo o que nos faz iguais, 
afinal, embora o acesso, em 
nosso país, seja diretamente 
influenciado pela renda, os 
vírus não distinguem idade, 
posição política ou riqueza. 
Essa visão justifica mitigar 
liberdades individuais em 
atenção à proteção da cole-
tividade.

Como diz o célebre ensi-
namento de Bernard Shaw, 
em Man and Superman, 
“Liberty means responsibi-
lity” (liberdade significa res-
ponsabilidade), sobretudo, 
pelo cuidado com o outro. 
Ao mesmo tempo em que a 
maioria de nós espera ansiosa 
pela vacina, alguns adiantam 
a oposição a usá-la. 

Se à primeira vista, quem 
se vacinar está protegido, e 
“azar de quem não quer”, na 
saúde nada é simples por-

que devem ser levadas em 
conta mutações, custos de 
tratamento (suportados por 
todos), escassez de recursos 
da saúde e o cabimento de um 
direito a correr certos riscos, 
cuja razoabilidade é enfren-
tada, por exemplo, quando 
se exige de todos cinto de 
segurança e capacete.

Quem não se vacina se be-
neficia do esforço alheio e dos 
riscos das reações adversas, 
além disso, a erradicação 
depende da imunidade cole-
tiva. Na Itália, a Lei Lorenzin 
estabelece a vacinação das 
crianças como pressuposto 
de acesso ao ensino básico. 
No Brasil, o acesso ao bolsa 
família exige vacinação das 
crianças e frequência escolar.

Recente projeto de lei, em 
trâmite na Câmara, define 
que a recusa em se imunizar 
exigirá o custeio do tratamen-
to segundo “tabela que será 
elaborada e publicada pelo 
Sistema Único de Saúde”. 
A premissa do projeto de 
custear as despesas que se 
gera esbarra em duas gran-
des barreiras. Em primeiro, 
não “punimos” outros gastos 
gerados ao SUS por hábitos 
como fumar, poluir, comer 
mal ou não fazer exercícios 
físicos regularmente. 

Em segundo, a repercussão 
de não se vacinar não se res-
tringe ao custo do tratamen-
to, eis que engloba estrutura 
dos hospitais, sobrecarga 
do sistema, despesas para 
controles sanitários, além da 
consequência mais óbvia que 
consiste na difusão do vírus. 
Independente do conceito de 
saúde adotado, o momento 
delicado demanda uma pos-
tura de solidariedade e senso 
de coletividade. 

É preciso cuidar de nós, 
mas também cuidar dos 
outros. A proteção das li-
berdades individuais, em 
um ambiente democrático, 
pressupõe deveres e, como 
explica Stuart Mill em “On 
Liberty”, deve levar-se em 
conta os efeitos na esfera 
alheia. Portanto, a imposição 
de restrições razoáveis a 
quem não se vacina é medida 
constitucional, tal como a 
restrição a quem dirige sem 
cinto ou excede a velocidade, 
já que expõe a si e aos demais.

(*) - Doutor em Direito, especialista 
em direito da medicina, advogado, 
é professor da Escola de Direito e 
Ciências Sociais da Universidade 

Positivo.

Gabriel Schulman (*)

Foto de Peter Olexa no Pexels
Vivaldo José Breternitz (*)

Boa parte dessa situação foi ge-
rada pela pandemia, que tem 
forçado as pessoas a trabalhar 

e estudar a partir de suas casas, 
obrigando-as a adquirir suas próprias 
máquinas enquanto deixam de usar 
computadores de empresas e esco-
las. Essa situação levou as vendas 
de smartphones a despencar, já que 
muitos decidiram adiar a atualização 
de seus dispositivos portáteis e, em 
vez disso, investir em um equipamento 
maior, mais útil para o trabalho ou 
para a escola.

O ano de 2008 registrou o maior 
volume de vendas de desktops e 
laptops, com 300 milhões de máqui-
nas vendidas. A partir daí, as vendas 
caíram para um número ao redor de   
250 milhões, com muitos acreditan-
do que o mercado de computadores 
pessoais jamais voltaria aos volumes 
daquele ano. O senso comum dizia 
que os usuários preferiam dispositivos 
menores e mais portáteis e baratos, 
que, portanto, poderiam ser troca-
dos mais frequentemente, mas essa 
foi mais uma mudança trazida pela 
pandemia. 

É sempre um desafio para empresários 
construir um relacionamento mais próxi-
mo e transparente com seus investidores. 
Muitas vezes a falta de experiência e de 
orientações sobre boas práticas inibe 
a interação saudável e a construção de 
confiança que nutre uma boa relação.

De acordo com Patricia Stille, CEO da 
beegin – plataforma de investimentos em 
empresas privadas –, se aproximar de seus 
acionistas pode ser algo muito estratégi-
co, especialmente se forem investidores 
profissionais e/ou fundos de investimento. 
Enquanto stakeholders, eles estarão sem-
pre alinhados com o sucesso da companhia 
e certamente poderão ir muito além ao se 
sentirem parte do negócio, abrindo novas 
portas e ajudando a criar oportunidades 
de crescimento.

Para conquistar mais proximidade, a 
executiva lista três dicas sobre o que 
normalmente aqueles que investem em 
participações de empresas desejam saber:

1) Desperte senso de pertencimento
O contato próximo e fácil permite es-

treitar a relação e faz com que o investi-
dor se sinta parte do negócio. Isso pode 
aumentar as possibilidades de surgirem 
novas conexões como, por exemplo, uma 
introdução para um novo grupo de clientes 
que pode gerar valor para a companhia.

2) Invista em uma boa comunicação
Reports e atualizações periódicas mos-

tram uma empresa que tem maturidade 
para praticar uma boa governança. Ao 
deixar os acionistas a par do desempenho, 
fatos relevantes e updates da empresa, 
cria-se espaço para potenciais contribui-
ções dos investidores no negócio. Além de 
ser a maneira correta de manter a relação, 

Como uma boa relação com acionistas 
pode alavancar seu negócio?

investidores estão apostando no sucesso 
do seu negócio e ficarão cada vez mais 
motivados a contribuir, participando 
dessa trajetória”, completa. Stille ainda 
sugere quatro instrumentos que podem 
facilitar boas práticas de mercado:

1. Relatórios Periódicos: mantenha 
seus acionistas informados com materiais 
que reflitam o desempenho da empresa, 
destacando os números relevantes e 
trazendo atualizações periódicas dos 
indicadores de performance operacional 
e financeira.

2. Highlights Mensais: é interessante 
criar uma newsletter mensal com os prin-
cipais acontecimentos do período. Isso 
irá engajar ainda mais os investidores, 
pois sempre estarão por dentro do que 
está acontecendo. Cite tanto os updates 
positivos quanto os negativos.

3. Reuniões de Conselho: formar 
um conselho organizado, composto 
por expertises complementares, e que 
possibilite discussões construtivas para 
o futuro da sua empresa é essencial. 
Uma dica é sempre enviar a pauta da 
reunião pelo menos uma semana antes 
para que os membros possam refletir 
sobre potenciais inputs, e registrar ata 
incluindo os compromissos assumidos 
por cada participante.

4. Governança Corporativa: tente 
adotar padrões nos diferentes relatórios 
e arquivos enviados para possibilitar uma 
base de comparação dos seus resultados 
entre períodos, e o registro adequado do 
histórico da empresa. Além disso, invista 
em uma cultura de valorização dos ritos, 
mantendo a disciplina dos diferentes 
comitês e reuniões periódicas.

essa postura pode ajudar no futuro, diante 
de novas captações, por exemplo.

3) Pratique sempre a transparência
Um dos principais pilares na relação 

empresário - investidor é a transparência, 
em todos os aspectos. Assegurar que as 
informações-chave chegarão às partes 
interessadas, e permitir o fácil acesso aos 
dados da companhia, é fundamental. Isso 
ajuda a reforçar confiança e aumenta o 
engajamento dos stakeholders no negócio.

Outros itens que facilitam a aplicação de 
boas práticas dentro de uma empresa são 
propostas de investimento em rotinas que 
contribuam para o crescimento da empresa. 
“Receber recursos de investidores não se 
resume a fazer um pitch deck persuasivo e 
organizar uma rodada de captação pontual, 
trata-se de uma relação de longo prazo, 
em que o pós investimento pode ser muito 
estratégico e cheio de oportunidades. Por 
isso, é importante se dedicar para construir 
laços cada vez mais estreitos e reforçar 
sua credibilidade”, afirma Patricia. “Seus 
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Ameaças virtuais não morrem com a virada do ano
Vivemos um ano de difíceis e variados desafios. 

Com a proximidade do fim de 2020 há quem pense 
que, após a passagem do dia 31 de dezembro para 
o dia 1º de janeiro, haverá uma virada de chave, 
fazendo com que o mundo, enfim, volte ao normal. 
Ainda que o primeiro mês de um novo ano possa 
trazer melhorias, é fundamental lidar adequa-
damente com tudo o que é apresentado desde 
já, sejam coisas boas ou ameaças, para que seja 
possível desfrutar de um futuro mais tranquilo. 

Assim como nos preocupamos com avanços da 
ciência que tenta encontrar um fim efetivo para 
a pandemia do novo Coronavírus, também temos 
que estar em constante alerta sobre as ameaças 

virtuais que nos rodeiam. No último relatório sobre 
o cenário do setor de cibersegurança e ataques, 
citamos a existência de muitas falhas de segurança 
e vulnerabilidades com o objetivo de roubar dados, 
acessar dispositivos pessoais de forma remota e 
causar prejuízos financeiros às vítimas. Um dos 
destaques foi o aumento de ataques de ransomware 
- ameaça que deverá ser ainda mais explorada por 
cibercriminosos no próximo ano. 

Além desse tipo de ataque, monitorado de 
perto por especialistas da ESET, também pre-
senciamos o retorno da utilização dos ataques 
voltados à mineração de criptomoedas e, é 
claro, a implementação de golpes que usam 

dessa desta ameaça para prejudicar as vítimas. 
O aumento do número de malwares bancários 
para Android, ameaças de phishing em nome 
de grandes empresas e até direcionados espe-
cificamente ao setor educacional foram apenas 
algumas das ameaças que enfrentamos ao longo 
deste ano.

Por isso, digo com bastante convicção: as 
ameaças cibernéticas de 2020 não vão deixar 
de existir após a entrada do novo ano. Não há 
como enterrá-las junto com as lembranças ruins 
que tivemos neste ano devastador como se, 
dessa forma, elas fossem simplesmente deixar 
de existir (www.eset.com/br). 


