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Especialistas garantem: 2017 é o 
ano da realidade virtual. Embora o 
conceito desta tecnologia esteja sendo 
trabalhado há vários anos, foi apenas 
nos últimos dez meses que projetos 
relevantes evoluíram com destaque 
para atingir níveis comerciais. 

Aliás, as ideias da Virtual Reality 
(VR) ganharam força justamente por 
conta da apresentação, ao mercado, 
de óculos com custo razoável e fácil 
utilização para viabilizar a experiência 
de imersão. Por causa deles, o 
emprego em campanhas de marketing, 
vídeos artísticos e, principalmente 
em games, crescem a todo vapor. 

Na medicina, verifica-se a expansão 
de sua destinação em terapias 
e tratamentos. Profissionais da 
educação, igualmente, analisam as 
possibilidades para a sua aplicação 
pedagógica. E, pelo que tudo indica, 
a disponibilização desta vivência 
nas redes sociais, em especial, 
representará grande impulso para 
sua popularização.

No entanto, constata-se que ainda 
há consideráveis desafios a serem 
superados nas conexões imersivas 
por seus desenvolvedores. Pode-se 
dizer que o principal deles é lapso de 
convicção: reação do organismo ao 
atraso, mesmo que mínimo, havido 
entre as ações da pessoa e a resposta 
do sistema aos atos.

Este processo costuma gerar náuseas 
e enjoos, especialmente em ambientes 
virtuais que exijam muito deslocamento.

Além do lapso de convicção, há 
questionamentos quanto a outras 
consequências físicas, tais como 
problemas de visão, decorrentes de 
horas de exposição à realidade virtual.

Reações em crianças e vulneráveis 
em geral não estão completamente 
mapeadas. 

Por isso, como sempre deve ocorrer 
nos períodos de sedimentação de 
lançamentos, por mais incríveis 
que possam parecer os potenciais 
da novidade, há cautelas mínimas, 
essenciais para seu aproveitamento 
seguro.

Além do inescapável bom senso, 
pontua-se que a legislação brasileira 
exige que produtos colocados no 
mercado contenham informações 
expressas a respeito de seus efeitos, 
seja pelo uso normal ou prolongado.

Por isso, no caso da imersão virtual, 
é muito importante que o indivíduo, 
antes de iniciar os testes, atente-se 
às instruções e alertas do fabricante, 
ponderando, inclusive, sobre os 
reflexos em suas ocasionais condições 
pessoais (doenças, restrições físicas). 

No que se refere ao uso por crianças e 
adolescentes, esse cuidado precisa ser 
redobrado. Fornecedores precisam 
apresentar estudos aprofundados 
sobre as consequências da realidade 
virtual sobre a saúde de menores. 
Por outro lado, os pais devem estar 
atentos à experimentação saudável 
por seus filhos, com limitação de 
tempo de acesso e vigilância quanto 
às suspeitas de compulsividade ou 
repercussões inesperadas.

Importa destacar, também, que, 
ainda que a realidade seja virtual, 
diversas reações físicas reais 
podem ser demandadas do usuário, 
conforme o tipo de finalidade 
escolhida. Passos, viradas bruscas, 
agachamentos, saltos, gritos e 
outras manifestações voluntárias/
involuntárias podem acontecer.

Logo, para execução confiável, é 
imprescindível que o ambiente físico 
escolhido para a vivência de imersão 
seja seguro, livre de obstáculos e que 
não incomode - óbvia e abusivamente 
outras pessoas.

No mais, é importante registrar que 
há medida preventiva indissociável a 
qualquer que seja o tipo de aplicação 
tecnológica escolhida: a leitura dos 
termos e condições dos contratos 
de serviços, bem como das políticas 
de proteção de dados adotadas 
pelos fornecedores. São conhecidos 
diversos casos em que as exigências 
de fornecimento de informações 
personalíssimas para acesso aos 
produtos e serviços extrapolam a 
razoabilidade.

Assim, para apurações saudáveis, 
é imprescindível que interessados 
reservem tempo para verificar 
a quais riscos, tratamentos e 
compartilhamentos seus dados 
pessoais podem estar sujeitos.

Como se pode notar, a velocidade do 
desenvolver da ciência da informação 
é imensa e, com as funcionalidades 
das imersões da realidade virtual, 
o amanhã parece absolutamente 
promissor. Contudo, os antigos 
mecanismos de prevenção continuam 
sendo indicados: reflexão sobre 
condições pessoais, reserva de dados, 
consciência de regras contratuais e 
entendimento dos efeitos colaterais 
são providências necessárias para 
que o usuário zeloso aproveite com 
satisfação da VR, sem colocar em risco 
a sua própria segurança.
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Histórico dos trabalHos realizados no último semestre:

Processo assUnto
atuação da comissão Permanente Financeira  

emissão de parecer

cd-25/2015

Proposta formulada por conselheiros de 
alteração do art. 19 do Regulamento Geral, 
no sentido de  aplicar um fator redutor ao 
valor de títulos lançados em Editais com 
base no tempo de casa do associado.

“Face às necessidades de investimento e reposição 
de ativos e, ainda, considerando o atual cenário 
econômico, a Comissão Permanente de Finanças é da 
opinião que não se deve praticar descontos nos valores 
dos títulos vendidos nos Editais e que a redação atual 
do art. 19 deve ser mantida.”

cd-23/2016

Proposta formulada por conselheiros de 
alteração do art. 30 do Regulamento Geral, 
com o objetivo de oferecer condições 
de pagamento parcelado para que os 
associados com dificuldade financeira 
mantenham os laços associativos.

“...as análises mostram que o impacto do parcelamento 
sugerido para os casos mais graves de inadimplência, 
no fluxo de caixa do Clube, não deverá afetar a saúde 
financeira desta entidade....” 

cd-32/2016 ao cd-35/2016
e cd-38/2016 e cd-39/2016

Propostas da Diretoria pedindo autorização 
do Conselho Deliberativo para utilizar 
recursos do Fundo Especial nos valores 
previstos de R$ 212.945,99, para Ampliação 
do Fitness;  R$ 418.646,23, para reforma da 
Biblioteca, com ampliação e implantação 
de área de “Coworking” com entrada 
independente; R$96.437,77, para reforma 
do Espaço de Funcionários e Administração 
do Departamento de Assistência Social-
DAS; R$236.141,39, para adequação do 
local e construção de Central de Resíduos; 
R$436.360,08, para contratação de Projeto 
Executivo para Ampliação e Retrofit do 
Edifício do CCR (Cinema e Teatro); e 
R$711.966,08, para contratação de Projeto 
Executivo para o Centro de Bem-Estar.

“Considerando o saldo no fundo de reserva, o fluxo de 
caixa líquido entre futuros aportes ao fundo e gastos 
comprometidos e os valores solicitados, a Comissão 
concluiu que as propostas estavam aptas a serem 
deliberadas pelo Conselho.”

cd-45/2016

Proposta orçamentária para o ano 2017 
elaborada pela Diretoria.

Proposta elaborada por Conselheiro para 
criar diferenciação de preços para quem 
pratica somente spinning, somente fitness e 
para quem pratica fitness + spinning.

“Com base no exposto ao longo do parecer, a 
Comissão de Finanças submete ao Conselho 
Deliberativo a proposta aditiva à da Diretoria no 
sentido de destinar o superávit do orçamento corrente, 
estimado em R$ 4.600.000,00 para a recomposição 
do Capital de Giro. 
A Comissão de Finanças entende que a peça 
orçamentária, complementada pela proposta aditiva 
acima, está em condições de ser deliberada pelo 
Conselho.”

“Com base nas análises e simulações feitas, a 
Comissão de Finanças entende que a implantação 
dos valores propostos na Emenda Modificativa afetam 
negativamente o equilíbrio orçamentário.... e retomar à 
análise da proposta após a Diretoria possuir estatísticas 
mais confiáveis sobre a quantidade de Associados que 
poderão praticar tais atividades em separado, tal qual o 
proponente da emenda idealizou.”

cd-47/2016

Proposta da Diretoria pedindo autorização 
de locação de bens imóveis por prazo 
superior a 30 dias, destinados à moradia 
dos nossos atletas.

“A implantação desses procedimentos reduzirá os 
riscos atuais e proporcionará uma melhor negociação 
dos valores atualmente pagos, recomendando que a 
garantia seja oferecida por meio da modalidade de 
“depósito caução” para que, ao final de cada contrato, 
o Clube receba de volta os valores destinados às 
garantias.”
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