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OpiniãO
Prosperidade para todos, 
inclusive para o devedor

Engana-se quem 
pensa que uma 
conta atrasada é um 
problema apenas 
do devedor e do seu 
credor. 

Trata-se de um tema 
de interesse público 
e que diz respeito à 

sociedade como um todo. 
É essa a linha da Lei do 
Superendividamento. Pu-
blicada em julho de 2021, 
tem como objetivo proteger 
o consumidor das suas pró-
prias dívidas e reintegrá-lo 
à sociedade. De forma um 
pouco mais indireta, evita 
também que a inadim-
plência promova um efeito 
cascata na economia. 

Quando o consumidor 
não consegue pagar suas 
dívidas, as empresas não 
obtêm a receita esperada. 
Logo, não terão os recursos 
previstos para fazer novos 
investimentos ou para hon-
rar seus próprios compro-
missos. Com isso, correm o 
risco de ficar elas mesmas 
inadimplentes, deixando de 
pagar os seus fornecedores 
ou — o que é bastante co-
mum — os impostos. 

Nesse caso, o Estado ar-
recada menos, colocando 
as já frágeis contas públicas 
em situação ainda mais 
delicada. Estamos falando 
de questões bastante con-
cretas. Segundo pesquisa da 
CNC, em fevereiro, 27% dos 
endividados declararam ter 
contas em atraso, patamar 
mais alto em 12 anos. 

Do outro lado do balcão, 
os números não são mui-
to melhores. Em janeiro, 
seis milhões de empresas 
estavam inadimplentes, 
de acordo com dados da 
Serasa Experian. As micro e 
pequenas empresas lideram 
as estatísticas, com 5,4 mi-
lhões de negativados, alta de 
0,45% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Um dos pontos mais 
controversos da Lei do Su-
perendividamento é a pre-
visão do chamado “mínimo 
existencial”, ou seja, uma 
quantia mínima essencial 
que não pode ser tomada 
do devedor, de forma a 
permitir a sua sobrevivên-
cia. Esse ponto, que não é 
nada trivial, ainda precisa 
ser regulamentado pelo 
Executivo. Enquanto isso 
não ocorre, muitas questões 

seguem abertas. 
Quais serão os critérios 

adotados para o mínimo 
existencial? Haveria um 
valor único, valendo para 
qualquer consumidor, in-
dependente da renda? Ou 
seria um percentual mínimo 
da renda do consumidor? 
Qual seria esse percentual? 
Haveria um teto para essa 
renda? Ainda não sabemos, 
e não existe nada pior para 
o ambiente de negócios 
do que a incerteza. Afinal, 
como se calcula risco se as 
regras não são conhecidas 
ou podem mudar a qualquer 
momento? 

Nesses casos, o mercado 
tende a ficar mais conserva-
dor e a concessão de crédito, 
mais seletiva. Várias vozes 
já saíram em defesa de um 
equilíbrio entre proteção 
ao consumidor superendi-
vidado e previsibilidade e 
segurança jurídica. É certo 
que essas regras precisam 
ser elaboradas com muito 
cuidado. No entanto, queria 
deixar um pouco de lado 
essa discussão dos detalhes 
para pensar apenas no con-
ceito do mínimo existencial.

A prosperidade tem esse 
dom maravilhoso de se mul-
tiplicar. O endividado não 
“é” um devedor, ele “está” 
devedor, ou seja, é uma fase 
pela qual aquela pessoa ou 
empresa está passando e 
que vai ter um fim. Quando 
isso ocorrer, aquele que 
estava endividado volta a 
ser consumidor. 

Portanto, a prosperidade 
do devedor é também a da 
empresa para a qual ele 
deve e, em um efeito cascata 
inverso ao mencionado no 
começo deste artigo, a nossa 
prosperidade como país e 
sociedade. É fundamental, 
portanto, ajudar o endivi-
dado a encontrar caminhos 
para sair dessa situação da 
melhor maneira possível. 
Esse também parece ser 
o direcionamento da Lei 
do Superendividamento e, 
mais especificamente, da 
ideia do mínimo existencial.

É preciso, sim, elaborar 
bem as regras para esse 
ponto, mas, de forma ge-
ral, ajudar o devedor a se 
recompor e reintegrá-lo 
ao mercado traz benefícios 
para todos, e é a partir dis-
so que devemos procurar 
soluções.

(*) - É CEO da Intrum Brasil  
(www.intrum.com.br).

Ulisses Rodrigues (*)

News@
BB celebra parceria com Agtech Garage
@O BB firmou parceria com o AgTech Garage, um dos principais hubs de 

inovação do agronegócio no mundo. Agora, o Banco do Brasil, maior 
parceiro do agronegócio brasileiro, passa a ser membro da comunidade “Ecos-
system Partner”, integrada por corporações, startups e produtores que atuam 
no Parque Tecnológico de Piracicaba (SP). A cidade, conhecida como “AgTech 
Valley”, concentra atores importantes do ecossistema de inovação no setor 
agrícola. A conexão no Agtech Garage, amplia e fortalece as iniciativas digitais 
do Banco do Brasil no ecossistema do agronegócio, promovendo a inovação 
aberta e estimulando novas parcerias com startups para o desenvolvimento 
de produtos e serviços para o setor agropecuário”.

Cooperação técnica para capacitação de jovens
@A Faculdade Senac RJ firmou em março deste ano termo de cooperação 

técnica com a SAP no Brasil, líder do mercado mundial de aplicações de 
software empresarial. A parceria prevê a oferta de academias de capacitação 
SAP em soluções estratégicas, com a possibilidade de realizarem as provas 
de certificações oficiais, SAP Certified, com validade global. A iniciativa ofe-
rece conteúdo para esta formação e as provas de forma gratuita para todos 
os estudantes concluintes, bem como acesso a plataformas com jornada de 
aprendizagem e acesso a ferramentas de simulação de processos das áreas de 
Vendas, Finanças, Contabilidade, Logística (Estoque, Compras) e Produção. 
O primeiro curso conta com a mentoria da Ramo Sistemas, empresa nacional 
focada em soluções para pequenos e médios negócios, e parceira de longa 
data de SAP Business One (https:/www.sap.com/brazil).

TI

Deputados californianos querem 
reduzir semana de trabalho

Uma semana de trabalho de quatro dias pode se tornar lei na California, caso seja aprovado um projeto 
que tramita no legislativo naquele estado americano. 
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Vivaldo José Breternitz (*)

A semana de trabalho típica seria 
reduzida de 40 para 32 horas, 
sem redução de salários, em 

todas as empresas com mais de 500 
trabalhadores. Horas que excedessem 
as 32 deveriam ser pagas com acrésci-
mo de pelo menos 50%. 

Segundo os autores da proposta, 
após dois anos de pandemia, mais de 
47 milhões de funcionários demitiram-
-se, deixando uma mensagem clara 
de que a sociedade quer um melhor 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
pessoal, buscando mais saúde emocio-
nal e mental.

A Câmara de Comércio da Califórnia, 
uma entidade patronal, se opõe à nova 
medida, alegando que ela imporia cus-
tos insuportáveis às empresas, acabaria 
por desencorajar o crescimento do nível 
de emprego ou até mesmo diminui-lo, 
com empresas reduzindo seu tamanho 
em função do limite de 500 funcionários 
ou saindo do estado.

Embora as discussões sobre uma se-
mana de quatro dias não sejam novas, 
a ideia ganhou força nos últimos anos, 

com defensores da ideia dizendo que 
o aumento do bem-estar dos trabalha-
dores poderia levar até a um aumento 
da produtividade.

Várias empresas estão testando a 
semana de 32 horas, incluindo a Uni-
lever; no   entanto, o número das que 
adotaram a semana de quatro dias per-
manece baixo:    o site de vagas Indeed 
disse que menos de 1% das oportuni-
dades que oferecia em março previam 
esse regime de trabalho, praticamente 
todas em escritórios. O instituto de 

pesquisas Gallup dizia em março de 
2020 que apenas 5% dos americanos 
trabalhavam quatro dias por semana, 
84% cinco dias e 11% trabalhavam seis 
dias por semana.

Ao que parece, os propositores da 
nova medida estão apenas buscando 
votos – acreditamos que as probabi-
lidades de sucesso de medidas como 
essa são praticamente inexistentes.

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

Vulnerabilidade de sistemas na saúde: 
como proteger dados sensíveis?

A proteção dos dados pessoais 
tem sido prioridade na agenda das 
empresas de diferentes setores. No 
caso da Saúde, essa preocupação 
torna-se ainda mais crítica uma vez 
que a vulnerabilidade das informa-
ções transmitidas entre os diferentes 
entes do processo de atendimento 
não impacta “apenas” na reputação 
das empresas que participam do 
ecossistema, mas também coloca 
a vida de clientes e seus familiares 
em risco. 

No Brasil, a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) considera as in-
formações pessoais de um paciente 
como “dados pessoais sensíveis”. 
Neste contexto, é fácil notar que o 
consentimento do cliente  se tornou 
uma prática obrigatória em institui-
ções de saúde, à medida que a nova 
regra exige a aceitação do usuário 
na coleta de qualquer dado relativo 
à saúde, como, por exemplo, no 
agendamento de um exame, ou no 
preenchimento de uma admissão 
hospitalar ou ambulatorial.  

A nova regra trouxe uma segurança 
no aspecto legal, exigindo das insti-
tuições de saúde uma adequação do 
seu negócio à nova conformidade no 
tratamento e compartilhamento dos 
dados de seus clientes. Já no aspecto 
de tecnologia, os desafios ainda são 
enormes. De acordo com o relatório 
da IBM “Cost of a Data Breach Report 
2021”, um dos estudos referências 
em cibersegurança, o  custo médio 
total por violação de dados no setor 
da saúde aumentou de US$ 7,13 mi-
lhões em 2020 para US$ 9,23 milhões 
em 2021, um aumento de 29,5%, 
tornando-se assim o segmento com 
maior índice de ataques no mundo 
digital. O relatório ainda aponta que, 
em uma seleção de 25 fatores que 
contribuem para o aumento do custo, 
o principal aspecto são as falhas de 
conformidade.   

Como superar esse obstáculo? 
Como transformar a tecnologia em 
um aliado da conformidade? A res-
posta para essas perguntas passa pelo 
investimento em interoperabilidade 
de dados clínicos. 

financeira, de cadeia de suprimentos, 
da área fiscal e com benefícios que 
vão desde a automação da emissão 
de documentos, notas fiscais, até a 
produção de relatórios gerenciais com 
informações detalhadas para apoiar a 
tomada de decisão das instituições. 

Criando camadas de segurança 
Outra vantagem da interoperabili-

dade de dados é que as informações 
passarão a adotar o padrão interna-
cional HL7 FHIR (Fast Healthcare 
Interoperability Resource), usado na 
transmissão de dados administrativos 
e clínicos no setor de saúde, e que 
segundo o relatório “Playing with 
FHIR: Hacking and Securing FHIR 
APIs” não são vulneráveis. Mas, isso 
não significa que não possam ser 
encontradas vulnerabilidades nos 
aplicativos usados para acessar esses 
dados, o que demanda a necessidade 
de se criar camadas de segurança para 
proteger as informações. 

Algumas ações podem ser imple-
mentadas para promover a segurança, 
como o desbloqueio dos dados que es-
tavam armazenados isoladamente no 
padrão HL7 FHIR e, principalmente, a 
proteção dessas informações no usuá-
rio final, quando os dados serão com-
partilhados com aplicações externas. 
Para isso acontecer de forma segura, 
é fundamental o uso de autenticação 
com o objetivo de garantir que apenas 
aplicativos registrados tenham acesso 
aos dados FHIR.  Essas informações 
também precisam ser protegidas por 
meio de criptografia no momento do 
armazenamento e durante o trânsito 
entre os diferentes aplicativos e soft-
wares que precisam ter acesso a elas. 

Sabemos que a interoperabilidade 
é um passo importante para promo-
ver uma maior proteção de dados 
altamente sensíveis na saúde. Sua 
capacidade de padronizar e otimizar 
a comunicação das informações ga-
rante maior segurança para todos os 
envolvidos do ecossistema. E apesar 
de estarmos apenas no começo dessa 
jornada, sou otimista e acredito que as 
instituições podem - e devem - colocar 
mais foco na implementação dessa 
solução em larga escala.

Vulnerabilidade de sistemas 
legado é um risco contornável

A característica que melhor repre-
senta um sistema ultrapassado é a 
falta de integração. Isso na saúde é 
devastador. Imagine a quantidade de 
informações que são geradas diaria-
mente em uma instituição de saúde e 
o desafio de lidar com a transmissão 
desses dados para diferentes sistemas, 
que não conversam entre si. 

Por isso, a interoperabilidade - ca-
pacidade que os sistemas apresentam 
para operar de maneira integrada - é 
um dos caminhos para promover esse 
aperfeiçoamento e eliminar os riscos de 
vulnerabilidade dos sistemas legados 
de saúde por meio da automatização 
da comunicação. Um dos melhores 
exemplos de interoperabilidade no 
setor é a possibilidade de integrar da-
dos de prontuário eletrônico, exames 
laboratoriais, históricos dos pacientes, 
entre outros, em uma única platafor-
ma. Assim, médicos e pacientes terão 
acesso às informações sempre que 
precisarem, em tempo real e com plena 
segurança. 

Os sistemas de gestão também podem 
ser integrados, gerando impacto posi-
tivo na administração da organização. 
É possível integrar softwares de gestão 


