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Polivalência –
o segredo das

ideias disruptivas
Startup: palavra que a 

cada dia que passa se 

torna mais presente no 

nosso vocabulário

O conceito de uma em-
presa gera lmente 
composta por jovens 

despojados – de bermuda em 
um fundo de garagem ou em 
alguma poltrona de cafete-
ria – surge praticamente do 
nada com uma ideia mágica e 
que ajuda a mudar o mundo 
enquanto gera milhares de 
lucros durante a sua jornada de 
desenvolvimento. A primeira 
vista, este é o retrato mais 
comum de uma startup. 

No entanto, o que poucos 
dizem é que não basta apenas 
uma ideia para obter o tão 
sonhado êxito. É preciso que 
haja a soma de várias delas e 
somente as melhores, aquelas 
formadas por um misto de 
pensamentos totalmente dis-
tintos, é que irão gerar solidez 
e riqueza de valor. Assim, uma 
ideia gerará uma boa solução 
que, por sua vez, é fruto da 
polivalência de uma equipe.

As startups, não necessa-
riamente, precisam trabalhar 
com tecnologia ou ser da área 
em questão (apesar de que, 
no geral, elas são empresas 
que usam a tecnologia como 
ferramenta para criar solu-
ções). Mas, como problemas 
não são iguais a uma receita de 
bolo, uma boa startup precisa 
contar, na sua equipe, com 
uma gama de profi ssionais que 
apresentem visões distintas 
compostas pela soma de vá-
rias áreas do conhecimento 
humano. 

Seja o cara de Humanas, o 
metódico de Exatas, o especia-
lista em Biológicas, os nerds, 
os geeks, os sonhadores ou os 
céticos, todos possuem dados 
importantes para a composi-
ção de um vasto universo de 
possibilidades, que servirão de 
base para a elaboração da so-
lução mais adequada para este 
ou aquele problema. Vamos 
trazer isto para a realidade: 
este tipo de ecossistema de 
criação focado na polivalência 
é o que compõe a startup per-
nambucana Mooh Tech. O trio 
de fundadores que responde 
pela empresa traz a expertise 

de áreas de conhecimento 
totalmente distintas: o deve-
loper, o gestor de processos e 
o arquiteto. 

O developer (Everton Cruz) 
é o responsável pela validação 
dos processos e dos conceitos 
de programação e linguagens. 
Trabalhando em conjunto, está 
o gestor de processos (Bruno 
Silva), que parametriza as fases 
e funções, estudando a melhor 
forma de tornar mais efi caz o 
desenvolvimento das ideias. Já 
o arquiteto (Henrique Mafra) 
pensa em como estes proces-
sos e especifi cidades técnicas 
podem ser trabalhados de 
forma a oferecer a melhor 
interação com o cliente.

Assim, acreditamos que a 
união destes três pilares, bem 
como a sua equiparidade, é 
fundamental para o pleno 
desenvolvimento dos projetos, 
uma vez que nenhum deles se 
sobrepõe, mas, sobretudo, se 
complementam. Dessa forma, 
a mistura de visões de mundo 
e maneiras de se resolver um 
problema podem ser consi-
deradas o início da validação. 
Este ambiente misto gera a 
primeira linha de testes para 
a consolidação do conceito, 
reduzindo o chamado efeito 
“pai da criança”, que faz o ges-
tor de um projeto fi car cego à 
medida que se acostuma com 
a sua visão do todo. 

Em um mundo globalizado, 
no qual barreiras e muros vêm 
se tornando cada vez mais 
pontes, a mistura de pessoas e 
culturas gera um contexto gra-
dualmente mais complexo para 
o desenvolvimento de novos 
produtos. E, neste contexto, 
é preciso incentivar o surgi-
mento de equipes polivalentes, 
que tenham expertises e visões 
distintas, para que possam 
oferecer produtos que consi-
gam se adequar a um universo 
dinâmico e variado. 

Se nós acreditarmos no po-
der das ideias, também acredi-
taremos que elas serão muito 
mais poderosas à medida que 
alcançam o maior número de 
pessoas possível em todo o seu 
desenvolvimento, composição 
e execução.

(*) - São cofundadores da Mooh Tech 
(www.moohtech.com).

Henrique Mafra e Bruno Silva (*)

Mulheres de diferentes 
instituições argumen-
taram sobre a neces-

sidade de manter ou mudar 
a diferenciação de idade que 
vigora atualmente. A proposta 
prevê que tanto homens quanto 
mulheres se aposentem quando 
atingirem 65 anos de idade. 

A Juíza Noêmia Aparecida 
Garcia Porto, secretária-geral 
da Anamatra, avalia que igualar 
a idade mínima para ambos os 
sexos é inconstitucional. “A 
diferenciação entre homens e 
mulheres está prevista na cons-
tituição brasileira para fi ns de 
aposentadoria. O argumento da 
proposta é meramente formal 
e despreza essa realidade real 
de desigualdade vivenciada na 
pele por cada uma das brasilei-
ras”, afi rmou. Ela classifi cou a 
reforma proposta pelo governo 
de “perversa”  e inviável, pois 
retira direitos consolidados 
e segue a lógica do mercado 
privado e não dos princípios 
constitucionais.

Para resolver o problema 
do défi cit do Regime Geral 
da Previdência, a magistrada 

A comissão especial da Reforma da Previdência faz audiência pública

para debater a condição da mulher.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, afirmou 
ontem (23) que os sena-
dores poderão apresentar 
uma alternativa ao projeto 
aprovado pelos deputados e 
que regulamenta o trabalho 
temporário e a contratação 
de empresas prestadoras de 
serviços. Eunício se referia à 
possibilidade de aprovação da 
proposta mais atualizada que 
também visa a regulamentar 
o trabalho terceirizado e está 
em fase de debate nas comis-
sões no Senado.

O chamado projeto da 
terceirização aprovado pela 
Câmara permite a contratação 
de terceiros para a realização 
de todas as atividades da em-
presa, inclusive as chamadas 
atividades-fi m. O presidente 
do Senado evitou declarar se 
acredita que o projeto aprova-
do pela Câmara tem lacunas 
ou se deva ser vetado. Mas 
reforçou que o Senado é uma 
“Casa revisora” e que poderá 
atualizar ou complementar o 
texto apreciado pelos depu-
tados por meio da aprovação 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.
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Senadora 
critica fi scais 

apanhados em 
corrupção na 
Carne Fraca

A senadora Rose de Frei-
tas (PMDB-ES) criticou 
ontem (23), os fi scais agro-
pecuários envolvidos em 
irregularidades divulgadas 
pela Polícia Federal, na 
Operação Carne Fraca. Para 
ela, a irresponsabilidade dos 
fi scais envolvidos gerou in-
dignação dos consumidores 
brasileiros e pode ter conse-
quências desastrosas para a 
economia do país, uma vez 
que o setor de carnes ocupa 
a quarta posição na pauta de 
exportações do Brasil.

“Será que passou pela 
cabeça desse fi scal que esse 
dado não é um subitem da 
sua pauta de prioridades, 
da sua atitude pessoal, mas, 
sim, um item importantíssi-
mo para a economia do país 
e para a população e para 
o emprego?”. Rose afi rmou 
também estar preocupada 
com o impacto, na arreca-
dação e na recuperação da 
economia, da decisão do STF 
de retirar o ICMS da base de 
cálculo do PIS/COFINS.

Segundo ela, o ministé-
rio da Fazenda aguarda o 
julgamento dos embargos 
de declaração interpostos 
contra a decisão para avaliar 
a questão e, a partir daí, 
tomar eventuais medidas 
que possam compensar as 
perdas. Mesmo assim,  espe-
cialistas calculam prejuízos, 
para os cofres públicos, que 
variam de 25 a 30 bilhões de 
reais ao ano.

A senadora lembrou que, 
se todos os contribuintes 
procurarem o Judiciário 
para reaver o que foi pago 
a mais entre 2003 e 2014, a 
perda fi cará ainda maior. “A 
Procuradoria-geral da Fa-
zenda estima que as perdas 
com a arrecadação possam 
chegar, pasmem, a R$ 250,3 
bilhões, se for considerado o 
intervalo entre 2003 e 2014, 
em potenciais processos que 
lá se encontram. Ainda que 
valesse o prazo de cinco 
anos, período de prescrição 
da causa, o prejuízo seria 
de R$ 100 bilhões” (Ag.
Senado).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) defendeu a aprova-
ção de proposta de sua autoria 
que muda a forma de indicação 
e o mandato dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 
De acordo com o senador, o 
texto permitirá que o STF 
reafi rme a independência e a 
imparcialidade tão necessárias 
à sua atuação. Pela proposta, 
a escolha não se dará mais por 
decisão monocrática do chefe 
do Executivo. 

Uma comissão de juristas, 
formada por sete integrantes 
de notório conhecimento, 
elaborará uma lista tríplice em 
até 30 dias da vacância, que 
será levada ao Presidente da 
República e que também terá 
até 30 dias para fazer a esco-
lha. A sabatina deverá ocorrer 
em até 30 dias após a indica-
ção. Esse estabelecimento 
de prazos, explicou Lasier, 
evitará situações como a da 
ex-presidente Dilma Rousseff, 
que levou mais de nove meses 
para indicar o ministro Edson 

Especialistas criticam igualar 
aposentadoria de mulheres e homens
A proposta de equiparar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres, presente na proposta 
de reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo governo, foi debatida ontem (23) na comissão 
especial da Câmara para discutir o tema

propõe que sejam reveladas 
as origens da sonegação, que 
se busquem fontes extras de 
seguridade social e que seja 
feita a auditoria das contas 
da previdência, entre outras 
soluções. Os argumentos da 
juíza foram reforçados pela 
apresentação da professora da 
Unicamp, Marilane Teixeira, e 
pela Técnica do IPEA, Joana 
Mostafá. Ambas apresentaram 

diversos números e pesquisas 
que corroboram, segundo as 
pesquisadoras, a necessidade 
de diferenciar a idade das 
mulheres.

Para a professora Marilane, 
a diferenciação da idade de 
aposentadoria para as mulheres 
é um dos grandes méritos do 
regime previdenciário atual. “É 
um reconhecimento, através da 
lei, de que existe uma condição 

desigual entre os sexos no tra-
balho”. A pesquisadora Joana, 
alertou para a difi culdade que as 
mulheres têm para comprovar 
o tempo de contribuição. Ela 
classifi cou a reforma como uma 
tendência de “masculinização 
da previdência” e destacou 
que outras políticas devem 
ser adotadas para reduzir a 
desigualdade de gênero, e não 
para aprofundá-la (ABr).

Senado pode votar projeto para 
atualizar texto sobre terceirização

da nova proposta que tramita 
no Senado.

“Os projetos podem ser com-
plementares. Se for analisado 
que [o projeto da Câmara] 
tem alguma desatualização, 
obviamente que este projeto 
que está sendo discutido aqui 
no Senado preencherá alguma 
possível lacuna que tenha o 
projeto da Câmara”, disse o 
senador. Ele deve colocar o 
projeto do Senado em pauta 
assim que o mesmo chegar ao 

plenário e que a decisão de 
qual proposta deve ser vetada 
cabe somente ao presidente 
da República. A relatoria 
da proposta é do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que já 
declarou que deve pedir à 
presidência da República o 
veto ao projeto encaminhado 
pela Câmara. Ele disse que 
apresentará um relatório com 
três pontos fundamentais que 
se contrapõem ao texto apro-
vado na Câmara (ABr).

Senador Lasier Martins (PSD-RS).
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Proposta altera escolha de 
ministros do Supremo

Fachin, ocupante da vaga 
deixada por Joaquim Barbosa. 
O mandato dos ministros dei-
xará de ser vitalício e durará 
10 anos.

“Em vez da escolha monocrá-
tica por parte do presidente do 
Executivo, o que faz presumir 
e não só presumir, mas alguns 
casos acusados de favoritismo 
partidário ou ideológico, indi-
cações de políticos bacharéis, 

como prêmio para serviços 
prestados ou até mesmo sus-
peitas populares de condicio-
namentos. Transfere-se pela 
minha proposta essa enorme 
tarefa de indicar os represen-
tantes, retirando-os do mundo 
jurídico, como convém, afi nal 
estamos tratando da formação 
do mais alto tribunal da orga-
nização judiciária do Brasil”, 
disse (Ag.Senado).

O senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE) conde-
nou a aprovação pela Câmara 
dos Deputados, do projeto que 
autoriza o trabalho terceiri-
zado de forma irrestrita para 
qualquer tipo de atividade. 
Para o senador, a Câmara 
“aplicou um golpe” sobre o 
Senado ao desenterrar de seus 
arquivos antigo projeto, dos 
anos 90, ainda da época do 
governo Fernando Henrique 
Cardoso.

Na visão do senador, o cor-
reto seria a Câmara esperar 
o fi m dos debates e a votação 
de projeto mais recente so-
bre o tema, que foi aprovado 
pelos deputados e enviado 
ao Senado em 2015. Segundo 
Valadares, houve “desaten-

ção” com o Senado, além de 
violência contra os trabalha-
dores na aprovação de projeto 
que, entre outros malefícios, 
amplia de 90 para até 180 dias 
os contratos temporários de 
trabalho.

Como a proposta agora apro-
vada pelos deputados já havia 
passado pelo crivo do Senado, 
seguirá para sanção presiden-
cial. “Isso vai terminar nos 
tribunais superiores, princi-
palmente no STF. Fizemos 
aqui audiência pública para 
debater o projeto, e antes que 
a gente decidisse, a Câmara to-
mou a decisão de tirar o outro 
da gaveta”, criticou, prevendo 
que haverá questionamento 
judicial ao conteúdo do texto 
(Ag.Senado).

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Câmara aplicou 
‘golpe’ ao aprovar 

terceirização irrestrita


