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OPINIÃO
Direitos e tecnologia 

unidos pelo bem comum

Muito se discute 

sobre a necessidade 

de preservação do 

mercado de trabalho da 

Advocacia

Isso se dá não apenas em ra-
zão do signifi cativo número 
de bacharéis em Direito, 

mas também em decorrência 
do razoável contingente de 
profi ssionais em atuação e da 
introdução dos mecanismos 
pertinentes à inteligência 
artifi cial em meio à prática do 
Direito. 

De início é preciso sopesar 
que a preservação do mercado 
de trabalho da Advocacia, an-
tes de se resumir a discussão 
com interesse exclusivamente 
corporativo – e nada haveria de 
errado se o fosse, haja vista a 
legitimidade da OAB em zelar 
pelo exercício de uma vida 
profi ssional digna aos seus 
integrantes –, perpassa pela 
necessária compreensão da 
missão constitucional atribu-
ída aos advogados pelo artigo 
133 da Constituição Federal. 

Ora, em razão da indiscutível 
assertiva de que o advogado 
é indispensável à administra-
ção da Justiça, não se pode 
perder de vista que o referido 
mandamento constitucional 
traz como raiz fundante da 
sua existência a proteção do 
Cidadão, daí porque não se 
pode extrair qualquer outro 
signifi cado desse imperativo, 
senão aquele que nos conduz 
ao reconhecimento de que 
a Advocacia se constitui no 
bastião de defesa de todos que 
integram a sociedade.

Num segundo momento, 
importa considerar que, dian-
te da missão constitucional 
atribuída à Advocacia, jamais 
se poderá abrir mão de sua 
indispensável qualificação 
técnica, o que somente será al-
cançado por meio da adoção de 
providências de valorização da 
qualidade intelectual de quem 
pretende servir diretamente o 
Cidadão. 

A preservação e o fortaleci-
mento do Exame de Ordem, 
como instrumento de proteção 
da sociedade, e a manutenção 
de cursos de aperfeiçoamento 
profissional são essenciais. 
A primeira providência está 
garantida pela própria Cons-
tituição ao destacar a indis-
pensabilidade do Advogado, 
ou seja, a obrigatoriedade de 
sua presença em todas as se-
aras onde se pretenda discutir 
direitos do Cidadão. 

Já a busca da qualifi cação 
técnica é obrigação da qual esta 
Gestão se desincumbirá todos 
os dias, mediante realização de 
palestras e cursos em todo o 
Estado, assim como por meio 
de mecanismos sob a respon-
sabilidade da Escola Superior 
de Advocacia (ESA). Nesse 
ponto é importante destacar 
que estamos assegurando aos 
recém-ingressos nos quadros 
da instituição, nos três primei-
ros anos de inscritos, o acesso 
gratuito a todos os cursos rea-
lizados pelo sistema de Ensino 

a Distância (EaD) ministrados 
diretamente pela ESA.

De sua vez, nenhum espaço 
público ou privado, por maior 
que seja a demanda de tra-
balho, poderá encarar o uso 
da inteligência artifi cial como 
substitutivo da inteligência 
humana, tampouco como ins-
trumento para a transformação 
dos direitos do Cidadão em 
pratos prontos imutáveis, que 
poderão ser imediatamente 
servidos ou negados segundo a 
conveniência das vontades das 
assessorias das autoridades 
como se estivéssemos todos 
em um grande fast-food de 
direitos.

A tecnologia há de servir as 
pessoas e não o contrário. Há 
de se ter sempre a compre-
ensão de que a sensibilidade 
e a genialidade peculiar às 
pessoas, notadamente nas 
atividades intelectuais como a 
Advocacia, são indispensáveis 
e insubstituíveis. Por isso, a 
proteção constitucional contra 
a automação (art. 7º, XXVII, 
CF) alcança, pela mesma razão 
da norma principiológica que 
a sustenta, tanto a Advocacia 
quanto o seu benefi ciário di-
reto – o Cidadão –, tudo para 
que a atividade advocatícia, 
indispensável à sustentação da 
defesa dos direitos e garantias 
fundamentais de todos, seja 
preservada em favor da cole-
tividade. 

A salvaguarda dessas pre-
missas evita os arroubos 
impiedosos do lucro fácil e 
desmedido de particulares que 
pretendem substituir Advoga-
dos por robôs, e também a ló-
gica unicamente economicista 
do Estado, que dá atenção ape-
nas às estatísticas produzidas 
com base no seu orçamento e 
no tempo das suas respostas, 
sem qualquer preocupação 
com a qualidade e sensibilida-
de do serviço prestado frente 
às múltiplas e imprevisíveis 
realidades fáticas vividas pelo 
Cidadão.

Do ponto de vista da legisla-
ção, o que protege o mercado 
de trabalho da Advocacia é 
a própria Constituição. Do 
ponto de vista ético e moral, 
a proteção é encontrada na 
compreensão e na vigilância de 
todos de que somente com a 
preservação da qualidade dos 
Advogados e da sensibilidade e 
da genialidade humanas é que 
todos sairão vitoriosos.

Em conclusão: cônscia de 
seu dever legal e institucional, 
a OAB SP não se furtará a ado-
tar todas as medidas legítimas 
e democráticas ao seu alcance 
para preservar o mercado de 
trabalho da Advocacia, discu-
tindo inclusive as importan-
tíssimas questões pertinentes 
aos honorários e salários 
percebidos pelos Advogados 
quando do exercício das suas 
atividades, para a garantia de 
uma vida digna àqueles que 
receberam a missão constitu-
cional de representar a maior 
autoridade de todas em um 
Estado Democrático de Direi-
to, que é o Cidadão.

(*) - É Presidente da OAB SP.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e 
Romério Damascena. Revisão: Caroline Costa. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. 
Serviço informativo: Agências Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,
 J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Inovativa Brasil inicia inscrições para seu 
segundo ciclo de Aceleração de 2019

@ ACom o intuito de apoiar empreendedores inovadores e auxiliar 
no aprimoramento de seus negócios, o InovAtiva Brasil, maior 

programa de aceleração de startups da América Latina, está com 
inscrições abertas para o seu segundo ciclo do ano. As empresas 
interessadas podem se inscrever no site do programa até o dia 22 de 
julho. Para participar é necessário que a startup esteja no estágio de 
operação ou tração e desenvolva soluções inovadoras e tecnológicas. 
Serão selecionados até 130 negócios, que receberão mentorias gra-
tuitas e se conectarão aos maiores players de empreendedorismo do 
Brasil (https://www.inovativabrasil.com.br/). 

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Tecnologia, informação em rede: elas 
estão nos privando da liberdade

É difícil imaginar como seria nossa vida sem a internet e as tecnologias e soluções que ela proporciona. Acontece 
que, junto com mudanças de paradigmas, surgem novas problematizações e o ser humano precisa reavaliar suas 
formas de se conectar e viver em sociedade

Startup adota nova forma de recrutar para atrair talentos
– Um dos principais desafi os enfrentados 

atualmente pelas empresas é, sem dúvida, 
formar um time de tecnologia com pessoas que 
se identifi quem com a cultura organizacional da 
empresa, muito mais que apenas ter requisitos 
técnicos ou uma vasta experiência no mercado. 
Com a Linte, startup que oferece soluções de 
automação de documentos e gestão de con-
tratos para grandes empresas e escritórios, 
não é diferente. 

No fi m do ano passado, a empresa que conta 
com mais de 40 profi ssionais, decidiu lançar 
um novo produto e que exigia um conjunto de 
linguagens e ferramentas de desenvolvimento. 
Para um processo de seleção mais assertivo 
e transparente, a startup identifi cou as mu-
danças que precisavam ser feitas, incluindo 
a substituição de quase 30% do time. “O 
principal desafi o era o de recrutar com velo-

cidade e ter na seleção profi ssionais pleno e 
sênior, e que já tivessem vivência prática nas 
linguagens utilizadas, além de terem um perfi l 
mais aderente à nossa cultura de trabalho. 
Ao chegar na Linte, convenci a liderança da 
empresa de que não poderíamos ter um time 
só com Desenvolvedores "coders", mas sim, 
com Engenheiros de Software explica Bruno 
Martin, Diretor de Pessoas na Linte, e que já 
atuou em empresas como Ebanx e Nubank.

Em um cenário cada vez mais globalizado e 
competitivo, no qual o idioma e a localização 
já não são mais barreiras, é preciso ter uma 
estratégia sólida de atração e retenção de talen-
tos. Na virada do ano, a empresa conduziu um 
estudo de mercado e concluiu que, apesar dos 
seus salários e benefícios estarem compatíveis 
com o mercado, havia um atraso no subsídio 
do plano de saúde, o que foi imediatamente 

revisto pela diretoria. 
Hoje, além de plano de saúde de alto padrão, 

a empresa oferece horários fl exíveis, incentiva 
o trabalho em casa, além de pagar reembolso 
de transporte, vale refeição e convênios com 
academias. Há, também, algumas regalias 
como “Personal Days”, que permitem que as 
pessoas tirem folgas ou emendem feriados ao 
longo do ano.

Para o especialista em gente, “isso tudo virou 
commodity", e não é por salário ou por benefí-
cios que os melhores talentos são atraídos, mas, 
sobretudo se existe uma identifi cação com a 
cultura da empresa. “Queremos engenheiros 
realmente diferenciados, apaixonados pela 
excelência técnica e que, muito além do pro-
pósito, estejam verdadeiramente conectados 
com os nossos valores”, reforça o executivo 
(https://www.linte.com.br/).

Luiz Alexandre Castanha (*)

Estar trabalhando no setor do co-
nhecimento e das tecnologias edu-
cacionais me traz uma questão que 

se coloca além do “ser prático ou não”, 
“melhorar nossa vida ou não” frente às 
novidades e evoluções: elas podem estar 
nos privando de nossa liberdade?

Certa vez, assisti a uma palestra do 
futurista Gerd Leonhard (https://www.
futuristgerd.com/), em que ele comentou 
que, ao analisar os progressos que têm sido 
feitos, 90% deles é bom e 10%, ruim. Aí 
está dada a refl exão sobre a tecnologia ser 
uma ferramenta que amplia nosso alcance 
(de comunicação, especialmente), mas que 
tem seu lado positivo e seu lado negativo. 
Estamos todos aprendendo juntos a lidar 
com essa dualidade.

É fato que as novidades, de várias mag-
nitudes e com impactos maiores ou meno-
res, como aplicativos, robôs e assistentes 
virtuais podem parecer assustadoras. Há 
máquinas que atendem desde necessida-
des cotidianas, como marcar horário para 
cortar o cabelo e ajustar a iluminação e a 
temperatura perfeita do ar-condicionado 
de sua casa, até equipamentos, como um 
helicóptero elétrico, que representa uma 
transformação na mobilidade, ao prometer 
realizar viagens de curtas distâncias pelo 
valor de um táxi até 2022.

O que me interessa em tudo isso é perce-
ber os aspectos preocupantes que podem 
surgir dessas novas formas de viver a que 
indivíduos, corporações e nações estão 
descobrindo como manter.

Isso porque, com a evolução dos recursos 
tecnológicos, a “faixa dos 10%”, a que se 
referiu Leonhard, corresponde aos ataques 

cibernéticos que temos acompanhado, que 
tiram as empresas do ar e pedem resgates 
de seus dados (como o WannaCry, de 2017 
e que teve alcance global), às fake news, às 
acusações de manipulações de eleições  em 
diversas partes do mundo e até invasões de 
celulares de chefes de estado divulgando 
informações pessoais.

Como qualquer ferramenta, e aliada à 
aceleração que se transmitem os dados 
de milhões de usuários todos os dias, a 
tecnologia também pode ser usada para 
fi ns ilícitos. 

Penso que o problema disso está em 
nós mesmos. Há alguns fatores que são 
tão avassaladores em nossas vidas que 
sequer damos conta dos impactos que 
eles podem causar, e falo isso em relação 
à nossa segurança. Os limites entre a ex-
posição virtual e a real estão cada vez mais 
borrados. Imagine saber que cada intera-

ção e micropasso de sua vida esta sendo 
vigiado? Likes, compras, conversas íntimas, 
gostos, relacionamentos, tudo pode estar 
registrado e vir à tona em segundos.

Como disse Tim Cook, CEO da Apple, 
em seu discurso para os formandos de 
Stanford deste ano ao falar de privacidade 
na rede: “Wedeservebetter, youdeserve-
better” (Nós merecemos o melhor, você 
merece o melhor). A fala é um convite a 
pensarmos sobre como trocamos nossa 
liberdade ao permitir que muito de nossa 
vida seja agregado, vendido e vazado por 
hackers e sistemas desconhecidos. Temos 
que mudar essa situação se não quisermos 
virar escravos dela e fi car presos a uma 
vigilância digital sem fronteiras.

(*) É diretor geral da Telefônica Educação Digital – 
Brasil e especialista em Gestão de Conhecimento 

e Tecnologias Educacionais. Mais informações em 
https://alexandrecastanha.wordpress.com.

TV Registradores

O índice de inadimplência 
no mercado B2B é alto e 
crescente, para pavor dos 
empresários de todo país. 
Para reverter essa situação, 
é necessário atuar com dife-
rentes ações, como: prevenir, 
analisar, planejar, avisar e, 
claro, negociar.  Além disso, 
vale destacar algumas pro-
vidências que podem evitar 
que uma situação chegue a 
esse ponto. 
 • Crie gatilhos de avisos: 

em dias cada vez mais 
corridos, acontece de 
alguém esquecer a data 
de pagamento de uma ou 
duas contas. Para ajudar 
os “esquecidos”, crie gati-
lhos que avisem as datas e 
valores. Assim as pessoas 
conseguem se programar;

 • Destaque os bons pa-

gadores: quem tem bom 
comportamento, deve ser 
premiado, correto?! O 
mesmo vale para o mundo 
dos negócios. Apostem 
em ações de incentivo à 

Como reverter clientes 
inadimplentes
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quem paga as contas em 
dia e, dessa forma, crie o 
hábito do bom pagador;

 • “Puna” que atrasa com 
frequência: sei que essa 
não é mesmo a forma mais 
educada de lidar com o 
problema, mas se for uma 
situação recorrente, corte 
possíveis benefícios que um 
inadimplente possa ter;

 • Acompanhe a jornada do 
cliente: parece algo ‘bobo’ 
ou óbvio, mas acompanhar 
a vida empresarial de seu 

cliente é primordial para 
entender seus pontos 
de sazonalidade e, dessa 
forma, antever possíveis 
problemas de pagamento.

E você, o que tem feito na 
empresa para evitar os índices 
de inadimplência?

(Fonte: Marcos Siqueira é Presidente 
da Checktudo, empresa do mercado 

de informações veiculares, com 
mais de 20 anos de atuação e que 

tem por missão oferecer ferramentas 
que ajudem PMEs com questões de 

segurança e gestão de risco).

Fintech abre dez vagas 
de trabalho nas áreas de 
tecnologia e fi nanças

Em expansão, a fi ntech Pake-
tá Crédito, que oferece uma 
plataforma digital para a con-
tratação e gestão de crédito 
consignado aos funcionários 
de empresas, acaba de abrir 
dez vagas de emprego. Oito 
dessas oportunidades são para 
profi ssionais e estudantes de 
Tecnologia da Informação (TI) 
e duas para trainees das áreas 
de Finanças, Economia, Admi-
nistração ou Engenharia. Todas 
são para trabalhar em São Paulo.

Ao todo, são três oportuni-
dades para Desenvolvedores 
Full-Stack; duas para Analistas 
de Testes e de Qualidade de 
Software, Estagiários de TI e 
Trainees de Finanças; e uma 
para Líder Técnico de Tecno-
logia. Os interessados devem 
enviar seus currículos para o 
e-mail time@paketa.com.br

A fi ntech, que começou a 
operar em maio deste ano, vai 
aumentar a equipe para apoiar 
seu plano de expansão. Com 
mais de R$ 100 milhões em 
capital para ser emprestado 
ainda em 2019, a Paketá tem 
como meta disponibilizar R$ 1 
bilhão em empréstimo consig-
nado nos próximos cinco anos.


