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OPINIÃO
A questão das taxas
de juros e do câmbio

No Brasil da pré-

globalização, produzia-

se e consumia-se mais, 

pois a renda não estava 

tão travada, mas havia 

a elevada dívida externa 

a juros pesados

A inflação foi surgindo 
com as emissões des-
tinadas a pagar dólares 

das exportações que eram 
utilizados nos resgates da 
dívida externa. O dólar caro 
promovia exportações, mas 
para comprar os dólares para 
pagar a dívida o governo emitia 
e infl acionava. Algo precisava 
ser feito, então surgiu a dola-
rização que no Brasil se deu 
com o Plano Real. 

Com o dólar artifi cialmente 
barato, os eleitores fi caram ilu-
didos. A ilusão durou até 2015. 
Em 2019, a realidade se mostra 
brutal. Fábricas fecharam, 
cortando os empregos. É um 
fenômeno mundial; tudo vem 
pronto de fora. Se os empregos 
desaparecem, algo têm de ser 
feito. Com a queda na renda, 
o consumo estagnou, mas a 
dívida chegou ao topo. O mer-
cado teme que haja insolvência 
com os juros praticados, já está 
quase impagável.

No livro ‘A Construção Po-
lítica do Brasil’, o economista 
Bresser Pereira afi rma que 
Lula errou ao manter os juros 
altos e o câmbio apreciado, e 
com esse simples erro, também 
mantido por Dilma, estamos 
com a economia estagnada, dí-
vida enorme e atraso geral. No 
câmbio, a taxa de juros infl uen-
cia a lei da oferta e procura. Se 
os juros caem, cai a procura 
e a moeda se desvaloriza; no 
inverso, elevando-se os juros, 
cresce o movimento de procu-
ra pela moeda, valorizando-a. 

No Brasil, o real foi mantido 
valente à custa de juros eleva-
dos. Não fosse isso, há tempos 
o dólar teria ultrapassado a 
casa dos quatro reais. É o que 
poderia ter acontecido se o BC 
tivesse baixado a taxa Selic 
dos atuais 6,5%. No passado, o 
padrão ouro mantinha estabili-
dade no câmbio, mas a criação 
de moeda se tornava grande 
obstáculo para a estabilidade 
dos valores cambiais. 

Atualmente, as taxas de 
juros exercem forte infl uência 
no mercado de moedas que 
revoam pelo mundo em busca 
de melhores ganhos, mas isso 
impacta no comércio externo 
dos países, favorecendo ou 
difi cultando as exportações. 
Agora estão surgindo as crip-
tomoedas, que circulam sepa-
radas da rede bancária. A libra, 
a nova criptomoeda que está 
sendo criada para ser ancorada 
nas contas do Facebook, vai 

surgir da troca por dólar ou 
euro. Essa criptomoeda seria 
para facilitar a vida ou repre-
senta mais uma grande jogada?

Muitos economistas reco-
nhecem que o Brasil está com 
a dívida descontrolada, devido 
à dose cavalar de juros com 
seus efeitos negativos sobre a 
atividade econômica. É preciso 
conter a sangria, eles dizem. 
Está certo. Mas e o resto da 
economia detonada desde a 
prática da valorização do real 
com juros elevados, como vai 
fi car?

No século 21, prenuncia-se 
o surgimento de nova guerra 
cambial, que no fundo é um 
processo de desvalorização 
para fomentar as exportações. 
O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, se pronun-
cia contra o “dólar tão forte” 
criticando a política monetária 
da Reserva Federal (Fed), 
depois de o banco central 
norte-americano ter aprovado 
elevações das taxas de juros ao 
longo do ano passado. 

A elevação dessas taxas 
incentiva investimentos em dó-
lares, impulsionando o valor da 
moeda norte-americana, mas 
afetam as exportações. É com-
preensível que o BC do Brasil 
esteja cauteloso diante desse 
cenário de provável baixa nas 
taxas de juros. A instabilidade 
cambial tem provocado graves 
distúrbios na economia. Falar 
em moeda única pressupõe a 
eliminação da moeda nacional 
por uma geral. Mas quem fi ca-
ria com o controle e emissão 
dessa moeda? 

Certamente teria um poder 
maior do que teve a libra e 
que tem o dólar acossado pelo 
euro e yuan. Algo precisa ser 
feito. O Brasil e sua população 
já enfrentaram perdas enor-
mes, difi culdades e atraso em 
decorrência do sistema cam-
bial adotado. Está claro que 
sofremos drenagem nos juros 
e empregos. O efeito da des-
truição industrial e produtiva 
do Brasil é visível a olhos nus, 
basta ver a região do ABC em 
paralelo à cidade de Detroit. 

Temos de sair do estágio de 
economia das padarias, dos 
cabeleireiros e manicures, e 
das lojas de importados nas 
esquinas. Atrasamos a produ-
tividade e o desenvolvimento 
tecnológico. Hora de limpar a 
casa, afastar os maus gestores, 
fazer ajustes, retirar o Brasil de 
sua rota declinante.
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News@TI
Fintech abre 100 novas vagas de emprego 

@ A ROIT Consultoria e Contabilidade abriu 100 novas vagas de emprego 
em suas unidades no país. As vagas são para diferentes áreas e para as 

cidades de Curitiba, Brasília e São Paulo. A empresa, fundada em Curitiba em 
2016, passou por mudanças nos últimos meses, e baseada em Inteligência 
Artifi cial transformou-se em Fintech, ofertando uma tecnologia inédita 
que automatiza todo o fl uxo contábil, fi scal e fi nanceiro das empresas. As 
oportunidades são para cargos nas áreas de tecnologia, contábil e fi scal. 
Os interessados devem enviar currículo para recrutamento@roit.com.br

“Uber” dos serviços domésticos começa expansão

@Quem é que nunca teve problema para encontrar um bom prestador 
de serviço? Até mesmo trabalhos básicos como instalar um chuveiro 

ou desentupir uma pia podem se transformar em uma verdadeira epopeia. 
Agora, imagine usar uma espécie de rede social para fazer orçamentos 
e, a partir do preço e da avaliação dada por outros clientes, negociar 
e fechar o serviço, sem sair de casa. É a isso que se propõe o Triider, 
startup que acaba de chegar em Curitiba (PR), de onde vai começar a 
sua expansão para o restante do país. Com mais de três anos desde sua 
criação, a plataforma, que teve o início de sua história no Rio Grande 
do Sul – em Porto Alegre e em Canoas – já movimentou R$ 3 milhões e, 
em princípio, na capital paranaense vai cadastrar profi ssionais das áreas 
elétrica, hidráulica, marido de aluguel e montador de móveis – a expan-
são dos demais serviços oferecidos deve ocorrer conforme a demanda 
crescer. No estado de origem, 80 novos negócios têm sido fechados por 
dia por meio da plataforma (www.triider.com.br).
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Ciência e Tecnologia

Esqueça produtos e serviços, a 
concorrência no século XXI será 
entre os modelos de negócios

O Darwinismo Digital, conceito que surgiu no início dos anos 2000 e que explica a era na qual a 
tecnologia e a sociedade evoluem mais rapidamente do que o mercado consegue acompanhar, refl ete 
o cenário no qual as empresas em todo mundo se encontram

Inclusão social e educação ganham novos aliados em projeto desenvolvido pelo FIT 
Em maio deste ano, o FIT anunciou o início 

da fase de testes de seus primeiros pilotos, 
em prol da inclusão social. Os testes da pri-
meira fase de dois produtos de uma só vez, 
agitaram o mês no Instituto de Tecnologia, 
em Manaus. 

Um dos projetos, batizado de Beethoven é 
um game que propõe uma missão espacial, 
em que a conquista de cada planeta requer a 
conclusão de algumas atividades. Mas tem um 
detalhe: os desafi os são dados em libras (Lin-
guagem Brasileira de Sinais) e o jogador deve 
mostrar que aprendeu, para mudar de fase. O 
jogo se baseia em ajudar a Mariana, um avatar, 
a completar suas atividades e assim conseguir 
vencer cada etapa até conquistar toda a galáxia.

“Percebemos em nossa pesquisa que, apesar 
da língua de sinais ser muito usada entre sur-
dos, nem todos tem o conhecimento nivelado 
dos sinais e isso difi culta o convívio dessas 
pessoas até mesmo entre elas. Olhamos para 

este projeto como uma contribuição para toda 
a sociedade. A educação deve ser inclusiva 
em todas as suas formas. Acreditamos que 
um jogo lúdico e ao mesmo tempo educativo, 
pode preparar melhor a criança defi ciente 
para o início da vida escolar e também ensina 
quem convive com ela a lidar melhor com as 
limitações humanas – que nem sempre são as 
que vemos, de maneira mais igual.” – diz Carlos 
Ohde, Diretor de Inovação do FIT.

Autonomia e inclusão, são desafi os que a 

tecnologia pode ajudar a resolver

Além do jogo, que pode ser jogado em con-
soles de video game ou no PC, o FIT ainda 
desenvolveu um kit com óculos e bengala 
inteligentes. É o projeto Braille, que poderá 
trasformar a maneira como defi cientes visuais, 
em qualquer grau, vão e veem. Os óculos, ou 
como é chamado lookear – junção das palavras 
olhar e ouvir do inglês -  têm sensores que, em 

contato com a pele, emitem sons e vibrações 
que se intensifi cam, de acordo com a aproxima-
ção e altura de um obstáculo. Essas vibrações 
e sons, são capazes de projetar no cérebro uma 
imagem, muito parecida com a do ambiente 
onde uma pessoa estiver. A solução também usa 
inteligência artifi cial para reconhecer objetos. 
Com isso, o defi ciente não somente sabe que 
existe um obstáculo, mas o ouve. Assim inde-
pendente da altura e distância dessa barreira, 
pessoas que perderam ou nunca tiveram a visão, 
conseguem transitar de forma mais indepen-
dente, com autonomia, entre os ambientes. 
Como no exemplo anterior, a experiência de 
campo, também foi trazida para este projeto: 
muitos cegos se sentem mais seguros com suas 
bengalas e isto poderia inibir a disposição para 
uma possível transição. Pensando nisso o FIT 
desenvolveu também uma bengala inteligente, 
que conectada a um aplicativo, envia informa-
ções "narrando"o ambiente.

Luis Carlos Nacif (*)

Como exemplos, vimos impérios 
corporativos - de marcas como 
Blockbuster, Kodak, Nokia, entre 

outras -, ruírem por não prestarem aten-
ção às mudanças desses dois agentes, que 
juntos estão moldando os novos modelos 
de negócios, e que abriram espaço para 
startups como Uber, Nubank e Netfl ix.

Essas companhias, que surgiram na 
última década e se tornaram verdadeiras 
gigantes dos setores onde atuam, estão 
consolidando uma nova forma de economia, 
voltada à agilidade e centrada no cliente, 
e na qual produtos e serviços são fi guras 
em uma vitrine, enquanto o que realmente 
agrega valor aos negócios é a experiência 
do cliente ou Customer Experience (CX).

Afi nal, com a tecnologia tão presente em 
nossas vidas, no formato de dispositivos e 
aplicativos móveis, sensores inteligentes, 
transmissões e vídeos online, redes sociais 
etc., nos bombardeando com informações 
em tempo real sobre assuntos que pare-
cem não ter fi m, do último fi lme de heróis 
até modas gastronômicas e cotações de 
investimento, a interação entre empresas 
e clientes está passando por uma transição 
sem precedentes, na qual a velocidade das 
respostas - seja para tirar uma dúvida, 
achar dados sobre determinado produto ou 
cancelar um serviço - se tornou o principal 
diferencial competitivo.

Diante desse cenário, fi ca claro que 
a concorrência entre as empresas está 
migrando para o campo dos modelos de 
operação, que visam fornecer qualidade 
de atendimento, facilidade de escolha, 
rapidez na contratação, simplifi cação de 
procedimentos (menos burocracia), fl exi-
bilidade e transparência na comunicação. 

Isso tudo para colocar o poder de decisão 
nas mãos dos consumidores. De preferên-
cia “na palma da mão”. É este o modelo de 
negócios que o cliente busca.

Contudo, essa transformação só pode 
ser alcançada por meio da fl exibilização 
de processos antes engessados, compre-
ensão do perfi l dos clientes e adoção de 
tecnologias disruptivas aderentes aos 
negócios, para que as companhias possam 
focar totalmente em seus core business.

Mas apesar de ser uma tarefa difícil, 
acompanhar essa evolução não é impossí-
vel. Como é o caso dos canais de TV que 
estão apostando em plataformas de strea-
ming, à exemplo da Netfl ix; ou companhias 
de táxi que se reinventaram para competir 
com os aplicativos de mobilidade, como 
o Uber; e mesmo os bancos que estão se 
tornando centros de tecnologia e atendi-

mento para competir com as fi ntechs, tal 
qual o Nubank. 

Como acontece na seleção natural, a 
mudança dos modelos de negócios, para 
atender as novas demandas de consumo, 
é fundamental para que as companhias 
possam sobreviver e continuar ofertando 
seus produtos e serviços. Agora, se você não 
sabe por onde começar essa transformação, 
procure um parceiro com capacidade para 
entender seu momento no mercado, que 
forneça as tecnologias necessárias para 
alavancar as áreas críticas às operações da 
sua empresa, e que de preferência tenha 
experiência em relação à Transformação 
Digital. Caso contrário, você corre o sério 
risco de ser o próximo café da manhã do 
concorrente.

E aí, preparado para caçar ou ser caçado?

(*) É presidente da Microcity.

Blog Vindi

A transformação só pode ser alcançada por meio da fl exibilização de processos antes 

engessados, compreensão do perfi l dos clientes e adoção de tecnologias

disruptivas aderentes aos negócio

Quinta temporada do Metal Pass de Heavy 
Metal Machines com novo personagem

Após as grandes batalhas 
travadas contra o tanque 
de guerra Peacemaker em 
Belic Storm, os pilotos de 
Metal City vão à praia para 
aproveitar suas merecidas 
férias de verão em Rockaway 
Beach, a quinta temporada 
do Metal Pass de Heavy 
Metal Machines (HMM), 
MOBA de batalha de carros 
free-to-play da brasileira 
Hoplon. Desde ontem, 10, 
os gamers têm à disposição 
uma série de conteúdos 
inéditos, como o persona-
gem Vulture, a arena Metal 
God com temática litorânea, músicas no menu principal, a 
ferramenta Emotes e 107 recompensas, como lores, skins, 
sprays, efeitos, bordas de avatar e artworks. O trailer de
apresentação de Rockaway Beach pode ser visto 

e m  h t t p s : / / y o u t u . b e /
METtD4iFfdI.

Uma das principais novi-
dades da quinta temporada, 
Vulture é o último membro 
da Vulture Blades MC, 
gangue de motoqueiros ca-
çadores de recompensas. O 
personagem teve sua alma 
transferida para um golem, 
evitando sua morte e per-
mitindo que continuasse 
sua busca pela eternidade 
e sua caça a pilotos, agora 
em Metal City.

“Batalhar com uma mo-
tocicleta pelas arenas de 

Metal City era um desejo antigo da comunidade. Graças ao 
feedback dos jogadores, pudemos agregar esse conteúdo ao 
game e tornar a experiência de jogo ainda mais variada e 
desafiadora”, disse Rodrigo Campos, CEO da Hoplon.
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