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OpiniãO
Sistema de cotas para 

pessoas com deficiência  
e para aprendizes 

O Brasil precisa 
modernizar o 
sistema de cotas para 
contratação de pessoas 
com deficiência e 
jovens aprendizes. 

A atual Lei de Co-
tas não cumpre seu 
papel social. Vale 

destacar que grande parte 
dos empresários entendem 
que a maior função social 
das empresas, ou do em-
preendedorismo, no Brasil 
é, dentro de um processo 
democrático, criar e gerar 
trabalho e distribuição de 
renda. E tudo aquilo que 
possa ser entrave para esse 
desenvolvimento econômi-
co deve ser analisado com 
muita atenção.

Para ampliar o debate 
cabe uma questão: qual a 
função da Lei?  A teoria 
maior é de que a lei vem 
sempre depois, a fim de 
organizar a prática já em 
evidência no mercado. A 
função da lei, socialmente 
falando, é apaziguar crises e 
entraves na sociedade, a lei 
não pode causar mais crises, 
ao contrário, ela tem que 
ao menos amenizar. O que 
estamos vendo nessa lei  é 
que ela tem criado mais cri-
ses do que apaziguamento. 

E isso tem de ser resolvi-
do imediatamente, não dá 
mais para esperar. É quase 
impossível que as empre-
sas cumpram a lei na sua 
totalidade. Ela tem tantas 
nuances e tantos artigos, 
que dificultam o seu cum-
primento. Temos que ter um 
olhar para o atendimento 
dos deficientes físicos no 
transporte público, na mo-
bilidade e no deslocamento 
de casa para o trabalho. 

A Lei de Cotas para o tra-
balho temporário e serviços 
terceirizados tem uma difi-
culdade maior porque cerca 
de 90% da sua mão de obra, 
presta serviços diretamente 
nas instalações dos clientes, 
que, por sua vez, também 
têm de cumprir suas cotas. 

Há um clamor enorme por 
parte dos empresários dos 
setores de trabalho tem-
porário e serviços tercei-
rizados para que os órgãos 
competentes considerem as 
peculiaridades  e as espe-
cificidades das profissões e 
dos serviços prestados pelas 
empresas de trabalho tem-
porário e de terceirização.

Na questão do jovem 
aprendiz, por exemplo, tem 
situações absurdas como a 
dificuldade de encontrar 
jovem que quer ser aprendiz 
de faxineiro, porteiro, as-

censoristas, ajudante geral, 
entre outros. Estamos falan-
do em um setor que possui 
cerca de 35 mil empresas 
e que empregam cerca de 
2,5 milhões de pessoas, em 
média, por ano. 

O Congresso Nacional 
aprovou uma lei e jogou 
nas costas das empresas 
quase que a totalidade de 
sua viabilização,  sem ne-
nhum apoio, nem mesmo 
compreensão do Poder Pú-
blico. Importante destacar 
que o setor de empresas 
de trabalho terceirizado e 
temporário não é contra o 
sistema de cotas, mas defen-
de que elas sejam aplicadas 
racionalmente, com um 
estudo e entendimento das 
características de cada seg-
mento. O seu cumprimento 
tem que ser real e racional, 
para que possa ser concreto 
e efetivo.

Importante destacar que a 
lei deixou de atender o ob-
jetivo da inclusão e passou a 
ser uma lei de punição e que 
as pesadas multas sofridas 
pelas empresas impedem 
o investimento em qualifi-
cação e requalificação de 
pessoal tão necessário nos 
dias de hoje. Essa situação 
acaba criando uma barreira 
para o emprego formal, na 
medida que muitas empre-
sas preferem não contratar 
para não ultrapassar o limite 
do cumprimento das cotas. 

Todos sofrem com essa 
situação: os PCDs, que não 
estão confiantes nesse mo-
delo, e os desempregados 
que buscam na informalida-
de a sua sobrevivência. As 
distorções da lei precisam 
ser corrigidas urgentemen-
te. E nesse cenário, cabe, 
então, a Justiça exigir a 
aplicação isonômica desta 
lei. Isso porque o Estado 
não cumpre o seu papel 
de acesso à Educação, por 
exemplo, para que essas 
pessoas possam estar capa-
citadas e habilitadas para o 
mercado de trabalho. 

A habilitação e reabili-
tação profissional é papel 
do Estado, de acordo com 
a lei. Não existe qualquer 
incentivo para as empresas 
para atender as pessoas com 
deficiência. Ou seja, se o 
Estado não fornece o básico 
para o cumprimento das 
cotas, porque as empresas 
devem ser obrigadas a arcar 
com todas as obrigações 
oriundas da Lei de Cotas?

(*) - É presidente da Federação 
Nacional dos Sindicatos de Empresas 

de RH, Trabalho Temporário e 
Terceirizado (Fenaserhtt) e do 

Sindicato das Empresas de Prestação 
de Serviços a Terceiros e de 

Trabalho Temporário do Estado-SP 
(Sindeprestem).

Vander Morales (*)

Empresa anuncia abertura de 40 vagas em TI

@Ter acesso a boas oportunidades é o que todo profissional 
em busca de colocação procura. Alinhados a esse propósito, 

a ALFA Sistemas, uma das maiores parceiras da SAP no Brasil, 
está ofertando 40 vagas destinadas aos profissionais que queiram 
fazer parte do time. As vagas são exclusivas para os moradores do 
Grande ABC. Localizada na cidade de São Caetano do Sul, a ALFA 
presta, há 20 anos, serviços com foco na implementação e suporte 
do ERP SAP Business One, sistema de gestão empresarial para 
empresas em crescimento. A companhia é reconhecida e premiada 
pelo seu alto nível de excelência, atuando sempre com o foco de 
disseminar a tecnologia em todo o Brasil. Os interessados devem 
enviar o currículo para rh@alfaerp.com.br com o título da vaga 
no assunto do e-mail.

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Empresa sustentável

@A Reis Office, especialista em soluções para impressão, di-
gitalização, transmissão e armazenamento de documentos, 

foi premiada como uma das principais empresas sustentáveis 
do país. O reconhecimento foi obtido no Prêmio Consciên-
cia Ambiental/Immensità, que aconteceu em junho deste ano. 
A companhia ficou em primeiro entre mais de 150 organizações 
na categoria “Políticas internas e criativas de sustentabilidade 
nas empresas/organizações”. Nela são reconhecidas as empresas 
com processos e ações de sustentabilidade e conservação do meio 
ambiente desenvolvidos no ambiente de trabalho. A Reis Office é 
referência no desenvolvimento socioambiental. Atualmente, con-
segue poupar cerca de dez toneladas de dióxido de carbono todos 
os meses.

Adistec Brasil anuncia parceria com a ExaGrid

@A Adistec é a nova distribuidora da ExaGrid no Brasil. Com sede 
em Marlborough, MA (EUA), a ExaGrid é o único fornecedor do 

setor de armazenamento de backup em camadas, que oferece suporte 
para mais de 3.000 organizações, em cerca de 50 países. “Em um 
cenário cada vez mais orientado a dados, as organizações precisam 
contar com o parceiro certo para mitigar novos vetores de ataques 
cibernéticos e proteger o seu negócio. Estamos entusiasmados para 
trabalhar com a ExaGrid, pois não só temos a oportunidade de ofe-
recer um portfólio mais completo aos nossos canais, mas também 
de inseri-los nas novas tecnologias, tendências e inovações que 
permeiam o mercado de segurança global”, comenta José Roberto 
Rodrigues, country manager da Adistec Brasil e Alliance Manager 
LATAM (www.adistec.com).

Será que a Meta será batida?
Um recente estudo da muito conceituada empresa de pesquisa IDC, conclui que a Meta, a empresa 
mãe do Facebook, se não mudar as estratégias que vem adotando, não terá condições de competir 
com êxito no mercado de realidade mista, que compreende as realidades virtual e aumentada. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Segundo a IDC, os enormes 
investimentos que a empresa 
vem fazendo no metaverso, es-

pecialmente vendendo seus headsets 
necessários ao acesso a esse ambiente 
a preços baixos, em detrimento da 
busca de resultados financeiros, não 
é sustentável no longo prazo.

Ainda segundo a IDC, a   Meta detém 
90% do mercado desses headsets; em 
segundo lugar, com apenas 4,5%, está 
a ByteDance, com o seu Pico. No pri-
meiro trimestre deste ano, as vendas 
de headsets registraram um aumento 
de 241,6% em base anual, embora deva 
se considerar que no primeiro trimestre 
de 2021 problemas ligados às cadeias 
de suprimentos tenham feito as vendas 
caírem bastante, fazendo com que os 
números deste ano pareçam muito 
elevados.  

Todo o mercado tem seus olhos 
voltados para a Apple, que deve lan-
çar seu headset    no ano que vem. 
Acredita-se que o equipamento da 
empresa de Cupertino será muito 
mais caro que os da Meta, devendo 
atrair, em um primeiro momento, ape-

avançados nessa área e o Google, que 
ao que parece, planeja lançar novos 
dispositivos e um sistema operacional 
para realidade aumentada. 

Como se costuma dizer, é briga de 
cachorros grandes...

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela 
Universidade de São Paulo, é professor, consultor e 

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

nas os early adopters e fãs da Apple.

A luta deverá se aquecer em breve 
com outros players lançando produtos   
que buscarão ampliar o número de usu-
ários para hardware de realidade mista. 
Dentre esses, estão gigantes como a 
Amazon, que anunciou oportunidades 
de trabalho para profissionais interes-
sados em atuar na criação de produtos 

engdaowichitpunya_CANVA

Uma abordagem lógica para a gestão de dados
O mercado global passou por uma 

rápida e intensa transformação. Nos úl-
timos anos, houve uma disrupção digital 
impulsionada pela indústria 4.0, da Inter-
net das Coisas, do Machine Learning, da 
Inteligência Artificial, da Nuvem, da Big 
Dat. E, com o uso intensivo da tecnologia, 
40 trilhões de gigabytes de dados foram 
gerados no mundo, somente em 2020, se-
gundo informações do Instituto Gartner.

E é aqui que a cultura Data Driven 
tornou-se peça-chave nas organizações 
para melhor compreensão de cenários e 
para a tomada de decisões, em um mundo 
cada vez mais digital, seja nos processos 
de trabalho ou na relação entre as pessoas. 

Nesse contexto, quando todos estão 
conectados, é que se torna crucial às 
empresas fortalecerem suas estratégias 
de gestão de dados. A começar pela 
unificação dos ecossistemas de dados, 
que facilitam ao usuário o acesso seguro 
à informação atualizada, em tempo real, 
e com governança. 

Na prática, vemos que as tecnologias 
hoje adotadas – e os principais players 
do segmento - são as mesmas no mundo 
todo. Da mesma forma, os problemas e as 
práticas de gestão de dados repetem-se 
em todas as verticais e países. No entan-
to, independente das soluções adotadas 
pelas corporações, e se seus sistemas de 
dados estão armazenados em casa ou na 
nuvem, a realidade é que os seus dados, 
encontram-se em silos diversos e aplica-
tivos de negócios que frequentemente 
pouco ou nada se conversam.

Mas se as grandes empresas buscam 
concentrar seus ecossistemas em unidades 
de negócios, por outro lado, necessitam, 
também, de tratamentos de dados dife-
renciados com respostas específicas para 
diferentes áreas. Por exemplo: o que o de-
partamento de marketing busca pode ser 

e que portanto reduzem os custos envol-
vidos de seu armazenamento e trazem 
uma melhor governança de dados em 
tempo real.

Acreditamos que a arquitetura de dados 
mais adequada é aquela que permita a 
criação de políticas de governança e de se-
gurança em todo o ecossistema de dados, 
atendendo as regulamentações vigentes 
e as próximas a serem instituídas. Ou 
seja, estamos falando de uma arquitetura 
dinâmica, capaz de abarcar os desafios 
dos novos cenários que se descortinam. 

A questão de fundo aqui é que a inova-
ção e a transformação digital dependem 
de uma boa gestão de dados para se 
concretizarem nas empresas. Por isso 
mesmo, este ano muitas empresas pas-
sarão a adotar o que chamamos de “uma 
abordagem lógica” para tornar possível 
um real gerenciamento de dados, que 
efetivamente ainda não ocorre na maioria 
dessas corporações. 

A abordagem lógica para a gestão de 
dados elimina a criação de repositórios 
de dados físicos. E, em contrapartida, 
lança mão da virtualização de dados, uma 
forma a manter os dados em seus silos de 
origem, sem transportá-los de um local 
ao outro, mas permitindo o seu acesso de 
forma “virtual”. Tudo isso se dá por meio 
de uma camada lógica de processamento, 
que integra todos os silos e sobre eles 
adiciona linhas de regras de acesso, de 
segurança e, sim, de compliance.

Esse novo olhar sobre a gestão de dados 
permite um enorme impacto em qualquer 
negócio, sobretudo para impulsionar a 
inovação, em um mercado que se mostra 
motivado a pensar novas práticas nas 
relações de consumo.

(Fonte: Marco Wenna é diretor Vendas  
da Denodo no Brasil)

diferente daquilo que o núcleo de logística 
considera relevante, ainda que a informação 
utilizada seja exatamente a mesma. Essa 
questão se repete em todas as áreas que 
fazem parte da complexa arquitetura de 
dados vigente nas corporações. É nesse 
momento que a tecnologia passa a ter um 
papel crucial para apoiar a descentralização 
do acesso aos dados, trazendo ao usuário 
final não apenas as informações que ele 
precisa, mas também um formato que seja 
apresentado que mais lhe faça sentido, no 
dashboard ou aplicação de sua preferência.

E como isso é possível? O ambiente de 
TI ideal é aquele capaz de unificar o aces-
so, em tempo real, de qualquer aplicação 
de negócios, para qualquer usuário e em 
qualquer sistema, independentemente 
de onde os dados estejam localizados. As 
informações podem ser acessadas de forma 
descentralizada, por meio de uma camada 
lógica, para as diferentes necessidades das 
múltiplas áreas que os consomem.

Soluções tradicionais, ao contrário, pre-
veem a criação de um repositório físico de 
dados para dispor de todos os dados em 
um só local, chamado por anos de “data 
lake”. Atualmente, há soluções muito mais 
eficientes, que evitam a necessidade de 
movimentar dados entre os repositórios, 

Marco Wenna


