
Relações de trabalho 
humanos automatizados 
e as reflexões do Direito
Não há qualquer 
novidade em dizer 
que o Direito visto 
do ângulo dos textos 
legislativos é sempre 
um maratonista em 
último lugar na prova

O sentido de tal afir-
mação se espraia na 
obviedade de que sua 

função é regular as “relações 
entre humanos”, e isso só há 
de acontecer se perpassadas 
as seguintes etapas: 1) o sur-
gimento de novas formas de 
relação; 2) que essas relações 
criem expectativas diferentes 
entre os humanos ao que po-
deríamos chamar de certo ou 
errado como atitude e postura 
das partes envolvidas; 3) a 
existência de dissensos dessas 
relações capazes de abalar o 
seio social.

Noutras palavras, o conte-
údo legislativo é formado, ou 
ao menos deveria ser, a partir 
da necessidade dos fatos an-
tagonizados pelas relações 
intersubjetivas dos humanos. 
Entretanto, a volatilidade da 
convivência entre humanos na 
pós-modernidade possui como 
medida de tempo o instante, 
ou seja, o Direito (enquanto 
sistema de leis de regulação 
de atos da sociedade) não está 
mais em último lugar na mara-
tona, ele sequer consegue dar 
a largada antes que inúmeras 
alterações de relacionamento 
se apresentem e que claramen-
te necessitam de positivação.

Esse contexto atual tem uma 
miríade de implicações, entre 
elas, a própria postura humana 
perante uma gama de hipóte-
ses de atitudes possíveis em 
determinada relação jurídica 
que por diversas vezes é objeto 
de mutações factuais instan-
tâneas, diárias ou mensais em 
razão da alteração vultosa da 
medida do tempo dos aconte-
cimentos a que estamos todos 
nós submetidos.

Em apertada síntese, dirí-
amos que o tempo dos fatos 
nos torna escravos do próprio 
tempo, fazendo com que não 
possamos ter a medida de 
tempo necessária para uma 
reflexão sobre determinada 
atitude antes que outro fato 
se sobreponha àquele primei-
ro. Apenas para exemplificar 
é como se você desse uma 
daquelas topadas com seu 

dedinho menor do pé numa 
quina, e antes que a dor pas-
sasse sobreviesse novamente 
uma contusão com o cotovelo 
em sua mesa de jantar.

Observe-se que não há tem-
po para curar uma ferida ou 
mesmo passar o momento de 
dor antes que outra contusão 
aconteça. Ora, no campo das 
ideias ou mesmo dos senti-
mentos, o tempo também se 
revela com o mesmo nível de 
importância. É necessário que 
se tenha tempo para que se dê 
significado às coisas, aos obje-
tos, às relações, sejam elas de 
trabalho ou de qualquer outra 
modalidade. 

Não foi à toa que filósofos 
e estudiosos da psique reco-
nheceram que o inconsciente 
guarda também momentos não 
vividos ou não vividos por in-
teiro. Essa ausência de tempo, 
principalmente com a dedica-
ção praticamente exclusiva ao 
trabalho, sem desconectar, 
com a disrupção da própria 
família e de amizades que 
nos são tão caras, acabam nos 
fazendo um “não consciente” 
das nossas atitudes.

E se nos tornamos um não 
consciente, humanos “auto-
matizados”, o desgosto pelo 
viver irá se apresentar das 
mais variadas formas, princi-
palmente em doenças psíqui-
cas que já assolam o mundo 
do trabalho de uma forma 
absolutamente assustadora. 
A expressão “ter foco” tão 
utilizada no âmbito empresa-
rial do trabalho não pode ser 
subvertida à ignorância dos 
arredores da vida. 

Aqui é necessário colher 
a lição de vida do filósofo 
Espinoza que polia lentes 
enquanto refletia, ou seja, me-
taforicamente ajustando o foco 
do seu material de trabalho, 
jamais ignorou a vizinhança 
dos acontecimentos. Criar 
leis no automático ou vivê-las 
sem a necessária reflexão é um 
desafio a ser superado pela so-
ciedade, principalmente ao se 
tratar das relações de trabalho. 

Se criamos a inteligência ar-
tificial que grosso modo estuda 
“o pensar de como pensamos”, 
deixemos essa função para as 
máquinas!
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A busca por um software de gestão 
empresarial, o chamado ERP 
(Enterprise Resource Planning), 

se torna indispensável. Segundo pes-
quisa feita pelo Capterra, mais de 44% 
das empresas nacionais já adotam um 
sistema de gestão empresarial. E a ten-
dência é a de que esse número aumente. 

O ERP garante processos padroni-
zados e bem definidos, centralização 
dos dados, melhorando a eficiência do 
negócio, sua lucratividade e competiti-
vidade frente a concorrência. Pequenos 
e até médios empreendedores ainda 
acreditam que um sistema de gestão 
empresarial é algo exclusivo para gran-
des empresas. No intuito de desmitifi-
car essa questão, listo aqui cinco dos 
principais mitos que rondam o tema:
 1) A implementação é demo-

rada: muitos empreendedores 
imaginam que o processo de 
implementação de um ERP é 
longo e burocrático. Mas, já há 
casos de implementação remota 
num prazo de apenas 15 dias – um 
verdadeiro recorde! Além disso, 
quanto menos customizações o 
sistema tiver, maior será a veloci-
dade de implementação do ERP. 
Nas PMEs, como costumam ter 
uma operação mais simples, a 
implementação é bastante ágil.

 2) É difícil de usar: os sistemas 
de gestão costumavam ser com-
plexos e difíceis de serem manu-
seados. Mas, tudo isso ficou no 
passado. Hoje, com a experiência 
do usuário, os ERPs são desen-
volvidos mais user friendly e com 
soluções mobiles, garantindo uma 

Mais de 44% das empresas nacionais já adotam um sistema de gestão empresarial.

A importância da produção audiovisual para o mercado neste 
momento nunca foi tão fundamental.Hong Kong combate o doxxing: 

problemas para as big techs 
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A expressão “doxxing” designa a ação de tornar públicas na 

Internet, sem autorização, informações pessoais de alguém. O 
governo de Hong Kong pretende alterar a legislação acerca do 
doxxing, que passaria a prever sanções extremamente pesadas 
àqueles que o praticarem, incluindo empresas cujos serviços 
contribuírem para a disseminação dessas informações. 

Há alguns dias, a Asia Internet Coalition, organização baseada 
em Cingapura, que reúne empresas como Apple, Facebook, 
Google e Twitter e que tem como objetivo fazer lobby junto a 
governos para atendimento aos interesses de seus membros, 
tornou pública uma carta enviada ao governo de Hong Kong na 
qual afirmava que seus associados, apesar de compreenderem 
as preocupações daquele governo, poderiam vir a deixar de 
operar em Hong Kong por temerem tornarem-se criminalmente 
responsáveis por publicações feitas por seus usuários. 

Em resposta à carta, o governo contestou as preocupações da 
coalizão, dizendo que a legislação proposta visa apenas combater 
abusos, sendo fortemente apoiada pela população. Disse também 
que pretende se reunir em breve com os membros da coalizão para 
entender melhor seus pontos de vista. É mais uma dificuldade 
que as big techs vem enfrentando no terreno da manutenção da 
privacidade dos usuários de seus serviços. 
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Cinco mitos sobre sistema 
de gestão para PMEs

Acompanhar o ritmo acelerado da transformação digital é uma necessidade nas empresas, 
independentemente de seu porte ou segmento.
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fácil usabilidade por qualquer em-
preendedor e seus colaboradores 
e em qualquer lugar. O foco é a 
praticidade.

 3) Vai engessar os processos: a 
padronização da rotina e ativida-
des da companhia é fundamental 
para seu gerenciamento eficaz. 
Nos ERPs, como o SAP Busi-
ness One, essa estandardização 
é garantida, principalmente em 
processos de backoffice, pro-
porcionando maior controle das 
informações e compliance. E, ao 
contrário do que alguns pensam, 
a padronização otimiza e não en-
gessa os processos. Para inovar é 
preciso ter controle dos dados.

 4) Vai dar mais trabalho: ter a 
governança dos dados em tempo 
real contribui imensamente para 
a tomada de decisões, identifi-
cando as ações que estão dando 
certo e o que ainda precisa ser 
aperfeiçoado. Como resultado, o 
negócio terá mais produtividade, 
lucratividade e, consequente-

mente, escalabilidade com muito 
menos trabalho, ampliando o 
negócio.

 5) Custa caro: muitos empreende-
dores ainda acham que um ERP 
é uma exclusividade das grandes 
empresas, o que não é verdade. 
Hoje, é possível que uma pequena 
e média empresa tenham acesso 
aos mesmos recursos que uma 
grande companhia, pagando um 
valor muito baixo por cada usu-
ário do sistema.

Um ERP moderno e completo possui 
todas as soluções para a transforma-
ção e evolução digital de um negócio. 
O entendimento sobre a operação da 
empresa é muito maior e centralizado 
e sua implementação é fácil, ágil e 
acessível ao seu bolso. Então, não há 
mais motivos para você achar que deve 
continuar gerenciando sua empresa em 
uma planilha de Excel.
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Como o setor audiovisual está 
lidando com a crise?
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Em uma época de grande 
transformação digital, o 
setor audiovisual tornou-
se uma das principais 
ferramentas para a comu-
nicação eficaz de pessoas e 
organizações, já que está di-
retamente ligado ao modo 
em como a sociedade cria 
e consome conteúdo. Em 
meio à pandemia, o cenário 
e as perspectivas para o 
setor audiovisual no Brasil 
mudaram radicalmente. 

Isso ocorre porque du-
rante o isolamento social 
os vídeos se tornaram tanto 
escapatória de entreteni-
mento, quanto uma forma 
de interlocução e conexão 
entre empresas e seus cola-
boradores, além de método 
de educação. Porém, antes 
de chegar a esse estágio, a 
trajetória foi bem complexa 
- principalmente no início 
da crise. 

Vimos nos primeiros 
meses o setor sofrer com 
as paralisações de todos os 
projetos, principalmente as 
produtoras de conteúdo, 
sobretudo na parte de 
gravações externas, por de-
pender exclusivamente de 
fornecedores, funcionários 
e toda a equipe de produ-
ção juntos nessa área. Esse 
cenário, em específico, con-
tinua complicado devido ao 
isolamento social. 

Produtoras que não pos-
suem outros meios para 

consumir inúmeras coisas 
dos mais diversos temas, 
que acabam se tornando 
interessantes em algum 
momento. 

Então, o destaque desse 
material está diretamente 
vinculado com quem con-
seguir criar bons conteúdos 
aliados à tecnologia. Hoje, 
apenas produzir bons mate-
riais não rende o suficiente, 
pois boa parte deles podem 
ficar perdidos em meio 
a tantas outras opções, 
correndo o risco de não se 
destacar. Isso leva a outros 
players, principalmente os 
de tecnologia, que podem 
brigar nesse mercado. 

A verdade é que o mer-
cado abriu um leque maior 
de oportunidades, até para 
aqueles que não possuem 
um background relevante 
de cinema ou de TV, mas 
dispõem de ferramentas 
tecnológicas capazes de 
sobrepor a qualidade da 
produção audiovisual - tor-
nando-a algo secundária. 
Certamente essa é uma 
tendência para ficarmos de 
olho. O cenário é desafiador 
e a competição no mercado 
audiovisual deve acirrar 
ainda mais. Na luta pela 
sobrevivência, as empresas 
que oferecem um produto 
inovador, de qualidade, e 
com um preço acessível, 
sairão na frente. 
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realizar suas produções 
foram deixadas de lado 
quando tudo passou a ser 
online. Se não houvesse um 
plano B para novas fontes de 
renda dentro da empresa, 
dificilmente ela conseguiria 
se manter. Foi preciso uma 
reinvenção desse nicho para 
garantir a sobrevivência. A 
automação da Inteligência 
Artificial (IA) e a direção 
remota foram algumas das 
ferramentas encontradas e 
que acabaram se transfor-
mando em um novo modelo 
de negócios. 

O investimento em ani-
mação e tecnologia tam-
bém se tornou essencial. A 
importância da produção 
audiovisual para o mercado 
neste momento nunca foi 
tão fundamental, sobretudo 
na comunicação interna e 
endomarketing da maioria 

das empresas. Por preci-
sarem manter um fluxo de 
conteúdo contínuo em cam-
panhas, anúncios internos e 
externos, estratégias, entre 
outros motivos - agora de 
forma virtual - essas organi-
zações passaram a demandar 
cada vez mais esse tipo de 
comunicação em formato de 
vídeo e isso aumentou muito 
o volume de produções au-
diovisuais.

Com as grandes mudanças 
na utilização da tecnologia 
nessa área já era previsível 
que todo tipo de conteúdo 
iria começar a chegar em 
boa parte como audiovisual, 
muito mais que em forma de 
texto. Entretanto, isso traz 
um outro problema: como se 
destacar no meio de tanto 
conteúdo? O algoritmo das 
plataformas de streaming ou 
de vídeos levam o usuário a 
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Todos os anos grandes indústrias 
enfrentam o mesmo problema: veem 
seus equipamentos serem substituídos 
e acumulam material ocioso em suas 
dependências. Outros artigos rema-
nescentes da produção e dos serviços 
como resíduos químicos, mobiliário de 
escritório e frotas de automóveis também 
são inutilizados com o passar do tempo. 

Uma solução para esse passivo são 
os leilões industriais, que além de 
desafogar as fábricas possibilitam 

que empresas menores comprem 
maquinário e produtos de qualidade 
adequados para seu volume e nicho 
de negócios.

“O leilão de equipamentos indus-
triais otimiza a venda de peças e produ-
tos para que possam ser reaproveita-
dos por outras empresas. Via leilão, as 
indústrias conseguem melhorar o valor 
de venda dos bens e os compradores 
têm a possibilidade de obter material 
de qualidade por um valor mais atra-

tivo que no mercado convencional”, 
explica Helcio Kronberg, leiloeiro 
que atua no segmento há mais de 21 
anos e que promove com recorrência 
leilões do gênero.  

Em países como Estados Unidos e 
Austrália, durante a crise do minério 
em 2012, por exemplo, os leilões aju-
daram grandes e pequenas indústrias. 
Um operador de minas australiano 
arrematou três tratores por US$ 1 
milhão de dólares. Caso tivesse optado 

por comprar máquinas novas teria 
gasto três vezes mais.  

“Geralmente, as empresas reno-
vam o parque fabril, as frotas de 
automóveis, entre outros produtos, 
e inutilizam seus bem ativos por não 
conhecerem a opção do leilão. Elas não 
sabem que é uma atividade legal, quais 
bens podem ser leiloados e quanto isso 
pode gerar de lucro”, diz Kronberg.

Para o leiloeiro, o Paraná é um am-
biente favorável para essas licitações, 

com um futuro promissor. “O estado 
concentra grandes polos industriais e 
a prática tem se tornado mais comum 
entre as empresas. É importante que 
as indústrias tenham mais informação 
para que possam compreender e aderir 
aos leilões”, finaliza. 

O ICMS não incide nos leilões de 
ativos fixos, apenas há tributação sobre 
o lucro das empresas. Fonte e mais 
informações: (www.kronbergleiloes.
com.br).

Leilões industriais: solução econômica para empresas


