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OPINIÃO

A era de ouro para o 
investimento de risco
O ambiente empresarial 

brasileiro está 

se transformado 

rapidamente, alicerçado 

na tecnologia

Uma década atrás, quan-
do a revolução dos 
smartphones dava os 

seus primeiros passos no país, 
empreender era um processo 
difícil e demorado. Poucos 
se arriscavam em abrir uma 
companhia, e havia dúvidas 
quanto a requisitos básicos, 
como montar um servidor ou 
desenvolver uma rede corpo-
rativa. Serviços como o Uber e 
os aplicativos de táxi estavam 
longe da realidade.  

Quem detinha capital pre-
feria concentrar seus in-
vestimentos em ativos mais 
tradicionais e seguros, como 
imóveis. Hoje, embora o am-
biente permaneça desafi ador, 
a situação mudou bastante. O 
país oferece condições bem 
mais favoráveis para quem 
deseja empreender, e os profi s-
sionais estão mais preparados 
para isso, entendendo melhor o 
ciclo de abertura e maturação 
de um negócio. Portanto, está 
mais fácil para quem deseja 
investir; o investimento de 
risco está bem mais difundido.

As empresas e empreen-
dedores adquiriram mais 
maturidade, pois foram se 
integrando às transformações 
capitaneadas pelo desenvolvi-
mento tecnológico. Se há 10 
anos praticamente não havia 
especialistas em marketing 
online, por exemplo, hoje esses 
profi ssionais podem ser encon-
trados, já que se formaram ao 
longo do tempo. 

Se há cinco anos os serviços 
oferecidos por meio de aplica-
tivos eram uma novidade e o 
país ainda não estava pronto 
para lidar com suas especifi -
cidades, como pagamentos, 
relacionamento com consu-
midores, legislação etc., hoje 
esses serviços foram assimi-
lados pelo mercado.

Portanto, se as condições 
para empreender melhoraram, 
é de se esperar que o risco 
percebido diminua e que mais 
capital, de fato, chegue às 
empresas. Afi nal, com um mer-
cado mais prolífi co, há menos 
chance de dar errado e o risco 
inerente diminui.  Sucessos 
recentes também deixam os 
investidores mais animados, 
pois saídas bilionárias, IPO e 
grandes M&As têm se tornado 
notícias recorrentes, e esse 
panorama deve se manter nos 
próximos anos. 

Existe uma corrente que 
acredita que existe capital 
demais no mercado, e que 
faltam boas ideias. Talvez a 
situação não seja exatamente 
essa. Existe sim muito ca-
pital disponível, entretanto 
há diversas ideias boas que 
não conseguem se fi nanciar. 
Há alguns motivos para isso. 
Primeiro é que independente 
de a ideia ser boa ou não, ela, 
mesmo que implicitamente, 
tem que respeitar a curva de 
risco e retorno, ou seja, tem de 
remunerar o detentor atual do 
capital pelo risco em que ele 
está incorrendo. 

O empreendedor que con-
seguir passar mais segurança 
sobre a estabilidade de seu em-
preendimento e suas projeções 
de resultados pode parecer 
como algo de risco menos ele-
vado e, assim, fazer com que o 
investidor tenha apetite para 
investir. O retorno esperado 
pelo investidor também varia 
muito. Um investidor institu-
cional (profi ssional) espera 
retornos muito maiores que 
outros investidores menos so-
fi sticados e utiliza estratégias 
distintas para ter sucesso. 

Dito isso, hoje existe uma 
infinidade de opções para 
fi nanciar a empresa e o em-
preendedor médio muitas 
vezes não as conhece ou não 
consegue se preparar adequa-
damente para consegui-las. 
No entanto, hoje as startups 
bem estruturadas podem lan-
çar mão de diversas fontes. 
Investidores anjo (pessoas 
físicas), investimento direto 
ou por meio de plataformas, 
institucionais (desde estágios 
bem embrionários), capital de 
subvenção e empréstimos sub-
sidiados e não subsidiados são 
as alternativas mais comuns 
embora ainda existam outras.

Há toda uma nova classe de 
investimento (venture capi-
tal/ capital de risco) que vai 
se tornando mais conhecida. 
Novos investidores passam a 
se aventurar nelas. O empreen-
dedor hoje não pode reclamar 
que não tem acesso a capital. 
O ambiente está muito melhor 
do que antes e deve continuar 
evoluindo. 

Vivemos uma era de ouro 
de investimento de risco, e 
quem estiver preparado vai se 
deparar com um amplo leque 
de possibilidades.
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News@TI
Submarino facilita a vida dos leitores com matchs 
de livros 

@O Submarino lança, no próximo dia 15, uma funcionalidade divertida 
no seu aplicativo, o Crushes Literários. A interface, que irá facilitar 

a vida dos amantes de livros, é baseada na dinâmica dos aplicativos de 
relacionamentos: as pessoas poderão escolher seus gêneros literários 
preferidos e selecionar os títulos que serão curtidos ou descartados (desli-
zando para a esquerda). Os livros que forem curtidos se tornarão matchs, 
que fi carão armazenados na aba de favoritos do aplicativo do Submarino. 
O Crushes Literários facilita a organização e a consulta de listas, além de 
avisar às pessoas quando os preços das obras selecionadas diminuírem.

Algar Telecom disponibiliza especialistas
de TI para as empresas
@A Algar Telecom lançou no mercado um serviço que disponibiliza 

especialistas de TI altamente capacitados para as empresas. O ser-
viço, que alia inteligência e relacionamento, visa atender às demandas 
corporativas de suporte técnico, banco de dados e hardware, reduzindo 
os custos em recrutamento e manutenção de equipe própria. Clientes 
que possuem serviços de cloud, hosting, colocation e monitoramento 
da Algar Telecom podem contratar, adicionalmente, esse serviço de 
especialistas certifi cados para aprofundar a consultoria na manutenção 
e aprimoramento da infraestrutura de tecnologia.

Empresa anuncia 3,2 mil 
oportunidades de

emprego em Estados do Sudeste
A Atento, maior provedora de serviços de 

gestão de clientes e terceirização de pro-
cessos e negócios (CRM/BPO) na América 
Latina e uma das líderes mundiais em seu 
setor, anunciou nesta semana a abertura 
de 3.764 vagas de emprego em todo o país, 
sendo 3.165 para a área de atendimento ao 
cliente e 599 para a de trade marketing. A 
maior parte das oportunidades (3.201 vagas) 
são para moradores da região Sudeste. 

Ao todo, são 2.885 posições abertas para 
interessados em atuar como operador de 
atendimento, função para a qual não é 
necessário que o candidato tenha experi-
ência anterior. Destas, 1.210 são para São 
Paulo, capital; 175 em Guarulhos; 250 em 
São Bernardo do Campo; 120 em Ribeirão 

Preto; 60 em Santos; 150 em São José dos 
Campos; 120 em São Caetano do Sul e 800 
no Rio de Janeiro. 

As demais 316 oportunidades são para a 
área de trade marketing, para os cargos de 
Consultor, Promotor de Vendas e Supervisor 
de Negócios. Destas, 256 estão em São Paulo, 
32 no Rio de Janeiro, 27 em Minas Gerais e 
uma no Espírito Santo. Para concorrer, os 
interessados devem ter idade acima dos 20 
anos, experiência com vendas externas (por-
ta a porta), veículo próprio e disponibilidade 
para viagens. 

Para todas as posições a Atento tem como 
exigência a conclusão do ensino médio. A 
companhia também espera que eles tenham 
bom vocabulário, boa dicção, fl uência verbal, 

desenvoltura no relacionamento interpessoal 
e dinamismo.

O salário é compatível com o mercado e 
como benefícios são oferecidos vale-alimen-
tação, vale-refeição, auxílios creche e criança 
especial e todas as especifi cações da CLT. 
Profi ssionais de Trade Marketing contarão, 
ainda, com ajuda de custo para deslocamen-
tos. Todas as oportunidades estão disponíveis 
para pessoas com defi ciência e benefi ciários 
reabilitados da Previdência Social. 

É possível se candidatar até 23 de dezem-
bro enviando e-mail para recrutamento@
atento.com.br, com currículo, nome, cidade, 
telefone e DDD, ou pelas redes sociais: Face-
book (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e 
Telegram (@AtentoRecrutamento).

A presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, fez um 
apelo ao novo governo para que mantenha 
as ações que foram iniciadas no setor da 
educação. “Espero que, mais uma vez, a 
gente não cometa o pecado da descontinui-
dade. Isso é que acarreta atraso gigantesco 
para a educação do Brasil”.

Segundo Maria Inês, os programas e ini-
ciativas educacionais têm que ser revistos. 
“Isso é direito e dever dos novos gestores 
do MEC”, enfatizou a educadora. O Brasil 
teve, em etapas diferentes de gestão, “ex-
celentes projetos” que foram abandonados 
pelas gestões seguintes.

“Considero que estamos vivendo um 
momento privilegiado de transição e es-
pero realmente que a única característica 
que vai garantir que o Brasil progrida 
seja respeitada: que é a continuidade”, 
afi rmou, que fez as declarações em en-

Descontinuidade acarreta atraso para

a educaçáo, diz a presidente

do Inep, Maria Inês Fini.

Pelo menos 10 dias antes 
da viagem, o turista deve 
atualizar a caderneta de 

acordo com as orientações do 
Calendário Nacional de Vacina-
ção. Segundo a pasta, viajantes 
devem dar atenção especial às 
vacinas contra sarampo, hepa-
tites A e B, e a febre amarela. A 
pasta disponilibiliza uma seção 
com informações, sobre a saúde 
do viajante (http://portalms.
saude.gov.br/saude-de-a-z/
saude-do-viajante).

Uma das doenças de maior 
risco de transmissão no verão 
é a febre amarela, com registro 
em áreas com grande con-
tingente populacional desde 
2017. Atualmente, mais de 4 mil 
municípios são considerados 
áreas com recomendação de 
imunização. A vacina contra 
a febre amarela é ofertada 

Viajantes devem dar atenção especial às vacinas contra 

sarampo, hepatites A e B, e a febre amarela.
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Ministério da Saúde faz 
alerta para vacinação 
em período de férias

O Ministério da Saúde faz um alerta aos viajantes neste fi m de ano: manter a caderneta de vacinação 

atualizada é fundamental para ter uma viagem saudável e tranquila

da doença: no Amazonas, com 
9.724 casos confi rmados e, em 
Roraima, com 349. Também 
há registros de casos em São 
Paulo, no Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, em Rondônia, 
Bahia, Pernambuco, no Pará, 
Distrito Federal e em Sergipe.

Outro alerta da pasta é dire-
cionado aos turistas que neces-
sitem de medicamentos de uso 
contínuo. O viajante não deve 
esquecer a prescrição médica 
e precisa levar a quantidade 
sufi ciente para o período em 
que estará fora de casa. Além 
disso, é importante esclarecer 
que o Ministério da Saúde re-
comenda o uso de repelentes 
como medida de proteção para 
quem não pode se vacinar, como 
as gestantes que não podem 
tomar a vacina contra a febre 
amarela (ABr).

gratuitamente no Calendário 
Nacional de Vacinação, e ape-
nas uma dose é sufi ciente para 
a proteção por toda a vida.

Outra vacina importante para 
quem for viajar é a contra o 
sarampo. Isso porque o Brasil 
enfrenta atualmente dois surtos 

Presidente do Inep pede
continuidade na educação

trevista coletiva sobre os resultados do 
Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e 
do Índice Geral de de Cursos Avaliados 
da Instituição (IGC). 

Os índices medem, respectivamente, 
a qualidade dos cursos superiores e 
das instituições de ensino que ofertam 
esses cursos. Os resultados mostraram 
que 278 instituições de ensino superior 
tiveram desempenho abaixo da média 
de desempenho geral das instituições 
avaliadas em todo o país e que um a cada 
10 cursos também obteve “conceitos 
baixos”. Tanto a educação básica, que 
corresponde à etapa escolar que vai 
do ensino infantil ao médio, quanto a 
educação superior, devem ter atenção 
especial dos novos gestores, uma vez 
que é a educação básica que forma os 
professores que trabalharão nas escolas 
que, por sua vez, formarão os estudantes 
que vão entrar nas universidades (ABr).

A decisão do ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
de mandar soltar presos condenados em se-
gunda instância, poderá benefi ciar também 
o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. 
O advogado Luiz Flávio D’Urso disse que 
peticionou a soltura à Vara de Execuções 
Penais em Curitiba ontem (19).

“Essa decisão restabelece a ordem cons-
titucional no país. Ela prestigia o que está 
previsto na Constituição e impacta em todos 
os casos, inclusive no caso do Vaccari, que 
não tem nenhuma decisão defi nitiva, razão 
pela qual nós vamos pedir que essa decisão 
seja estendida também para ele”, disse.

Vaccari está preso em Curitiba desde 

2015 por três condenações envolvendo 
casos de corrupção. Em outros dois pro-
cessos ele foi absolvido. O total da pena 
a ser cumprida é de 35 anos. “Ele está 
preso iniciando a execução provisória 
da sua pena que é não defi nitiva”, disse 
o advogado, referindo-se ao fato de que 
ainda cabe recurso.

Defesa de Vaccari também pedirá soltura


