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OPINIÃO
A imprescindível 

serenidade
Após a Segunda Guerra 

Mundial, 44 países se 

reuniram em Breton 

Woods (EUA) para 

estabelecer a nova 

ordem econômico-

fi nanceira, visando a 

estabilidade monetária 

das nações

Consolidou-se, defi niti-
vamente, a preferência 
e o apego ao dinheiro, 

o fetiche e o ídolo cultuado 
pela humanidade, um simples 
papel pintado que, na verdade, 
representa a grande ilusão 
criada pelo materialismo, 
sendo aceita coercitivamente 
pelo seu poder de comprar as 
coisas, inclusive os seres hu-
manos. A cobiça pelo dinheiro 
não tem limites; mas algum 
dia se evidenciará o seu pé de 
barro. Até lá, assistiremos a 
muitas desgraças.

As relações comerciais pas-
saram a se efetivar de forma 
crescente em dólares, moeda 
da qual tudo passou a de-
pender. Em geral, os países 
mal geridos, dependentes de 
commodities e suas instabi-
lidades, buscavam fi nancia-
mento externo para cobrir os 
continuados rombos. Quanto 
mais o Estado foi ampliando 
a sua interferência na vida 
econômica, mais dependente 
foi se tornando de tomar di-
nheiro no mercado, pois sua 
arrecadação era insufi ciente 
para cobrir todos os encargos 
e desperdícios. 

Isso veio a calhar porque o 
dinheiro sempre tende a au-
mentar, por novas emissões ou 
ganhos. Financiar os governos 
perdulários se mostrou como 
oportuna forma de absorver os 
excedentes. No entanto, com o 
avolumar da dívida, acrescida 
de juros, formou-se a bola de 
neve com suas ameaças ao 
sistema. Então surgiram as 
receitas de austeridade geral, 
por vezes sem bom senso, ge-
rando crises e instabilidades.

O dinheiro continuou sendo 
emitido e crescendo. Hoje se 
prega juros baixos ou nega-
tivos. A capacidade de criar 
dinheiro envolve uma grande 
complexidade de variáveis e 
consequências que requerem 
mais aprofundamento para que 
favoreçam o progresso em vez 
de travá-lo.  Nas últimas déca-
das, enquanto nos bastidores 
os personagens urdiam planos 
de partilha do butim, no palco 
da vida predominavam falsas 
aparências. Com a expansão 
dos abusos, rompeu-se a cor-
tina pondo a descoberto as 
mazelas tramadas às escondi-
das, expondo-as para lavagem 
geral. 

No cenário mundial, ocorre 
a luta entre os que querem se 
esconder ao abrigo das corti-
nas e os que desejam abri-las 

amplamente. A tendência é 
que caiam as cortinas encobri-
doras da verdade, mas o que se 
verá não será bonito, agravado 
por lutas para manter uma 
situação que não se sustenta 
mais. Os homens se digladiam 
para encobrir a verdade e se 
manterem no poder.

Com a abertura comercial, 
vários setores fabris perderam 
potência interrompendo o 
aprendizado tecnológico; hoje, 
além do atraso, deixamos de 
produzir vários itens, provo-
cando declínio na produção 
de manufaturas. A importação 
depende do preço do dólar, que 
depende da taxa de juros, mas 
a dívida subiu muito. O Brasil 
não fabrica dólar e a economia 
estagnou. Perdemos terreno 
na indústria, exportamos tudo 
in natura, inclusive o precioso 
algodão, mas importamos teci-
dos e confecções. 

Com o real valorizado a juros 
elevados formamos grande 
montante de dívida, acrescida 
da indisciplina fiscal. Bons 
empregos foram exportados, a 
renda caiu. O desarranjo é glo-
bal, mas de difícil solução face 
aos interesses egoísticos. Há 
de se examinar atentamente 
as causas e buscar a solução.

O Brasil está correndo o sério 
risco de fazer parte do grupo 
com atraso geral, sem rumo, 
sem autonomia. Precisamos 
de união em defesa do país e 
esforço para evitar a consu-
mação do declínio. É preciso 
entender o que se passa nos 
bastidores internacionais. A 
guerra comercial aumenta a 
turbulência na economia. O 
crescimento da dívida já vinha 
de longe, mas não se dava 
muita atenção; de repente, se 
percebe o tamanho do buraco 
que trava tudo.

Os acontecimentos se suce-
dem velozmente atropelando 
tudo, isto é, um em cima de 
outro e de outro. As pessoas 
se vergam sob a pressão. Isso 
mexe com os nervos delas que, 
inquietas, não seguram, não 
fi ltram e como pingue-pongue 
é um bate e volta sem pausa. 
Uma pessoa já impactada pelo 
acontecimento está desarma-
da e se ainda recebe o rebate 
de outra, tem duplo impacto 
sobre o cérebro e se expande 
pelo corpo. 

É preciso fi ltrar os aconteci-
mentos e dosar as reações para 
que o mundo não se torne um 
hospício de esquizofrênicos 
impacientes e inquietos que 
adoecem e contaminam o am-
biente. Conservai puro o foco 
dos pensamentos para abrir 
o caminho para a serenidade.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais 

e realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites www.
vidaeaprendizado.com.br e www.
library.com.br. E-mail: (bicdutra@

library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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News@TI
Programa para startups da Câmara Brasil-
Alemanha conta com participação do SENAI
@O programa Startups Connected foi uma iniciativa da Câmara Brasil-

-Alemanha gerada a partir de demandas reais das grandes empresas, 
que demonstraram interesse em se conectar com startups e co-criar 
soluções de base tecnológica. O programa, que já contava com um leque 
de parceiros para apoiar o crescimento do negócio das startups partici-
pantes, teve em sua 3ª edição a participação do SENAI, por meio do Edital 
de Inovação para a Indústria. As startups selecionadas pelas empresas, 
foram aceleradas ao longo de 6 meses, e os Institutos SENAI e Inovação e 
Tecnologia apoiaram o desenvolvimento tecnológico das soluções, sejam 
elas em formato de protótipo, processo ou simulação. “Para nós, é uma 
satisfação imensa poder contar com o SENAI em nosso programa. Nas 
duas primeiras edições do programa, desenvolvemos uma expertise para 
o desenvolvimento do negócio das startups. Vimos muita sinergia com a 
proposta do SENAI, que somou ao promover o desenvolvimento tecnológico 
das startups. O know-how e a infraestrutura que o SENAI pôde oferecer 
às nossas startups durante este período foram imprescindíveis para o 
desenvolvimento das startups e o sucesso do programa”, afi rma Bruno 
Zarpellon, Diretor de Inovação e Tecnologia da Câmara Brasil-Alemanha 
e idealizador do programa (www.startupsconnected.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O ouro da era digital: os dados
O poder dos dados parece inquestionável para as empresas

Startup oferece mais de 80 cursos online gratuitos 
Um estudo da PwC mostra que a economia 

compartilhada deverá movimentar mundial-
mente US$ 335 bilhões em 2025 – o número 
é 20 vezes maior do que o obtido em 2014, 
quando o segmento foi responsável por US$ 15 
bilhões. Parte desse valor estará nas grandes 
empresas de economia colaborativa, como o 
Airbnb e a 99, mas também em novos negócios, 
caso da curitibana Kultivi (www.kultivi.com), 
uma plataforma de ensino gratuita, que conta 
com mais de 80 cursos em diferentes áreas, 
como idiomas, empreendedorismo, medicina 
e voltados ao Enem e à OAB – ao todo, soma 
mais de 4 mil aulas distintas.

“Após 8 anos no mercado de edição de ma-
terial didático e cursos preparatórios para con-
cursos, observamos que o modelo de negócios 
predominante – com os usuários pagando pelos 
cursos – estava perdendo fôlego. Desse insight, 

surgiu a ideia de buscar um novo modelo, no 
qual os usuários contassem com conteúdo de 
primeira, mas sem a necessidade de pagamen-
to”, afi rma Cláudio Matos, um dos sócios da 
Kultivi, ao lado dos empresários Ricardo Pydd, 
Emir Conceição e Carlos Siaudzionis. 

De acordo com números da Kultivi, a plata-
forma conta hoje com 301 mil inscritos. Atual-
mente, a empresa conta com mais de 150 mil 
inscritos no canal de Youtube – com avaliações 
positivas em 98,3%. Por dia, são em média 60 
mil usuários acompanhando as diferentes aulas. 
“Na plataforma, a maioria dos usuários busca 
cursos de idiomas, especialmente o inglês”, diz 
Matos. Uma pesquisa da Catho apontou que 
somente 5% dos brasileiros falam um segundo 
idioma, sendo que menos de 3% - o equivalente 
a 1,5 milhão de pessoas - têm profi ciência na 
língua. Com o domínio de um segundo idioma, o 

aumento do salário pode chegar a 52%, segundo 
o levantamento da companhia.

Até o início do mês de julho, a Kultivi contava 
com 89 mil alunos no curso de inglês – que 
oferece 230 aulas e materiais de apoio –, além 
de 21 mil em espanhol, 18 mil em francês e 7 
mil em italiano. “Um curso de inglês como o 
nosso, se vendido, não sairia por menos de R$ 
10 mil. Na Kultivi, com a democratização do 
ensino, esperamos formar milhões de novos 
poliglotas”, diz Matos. Outro perfi l que busca 
o conteúdo é o de estudantes interessados em 
realizar provas de exames, como o Enem ou a 
OAB. “Logo em seguida, aparecem os alunos 
buscando conteúdo para o Enem. No YouTube, 
a maioria dos usuários é de estudantes universi-
tários, especialmente de Direito, que buscam as 
aulas em época de provas e exames para revisar 
os assuntos”, relata Matos (www.kultivi.com.).

Marco Santos (*)

A revolução que vem acontecendo 
digitalmente, graças às novas 
tecnologias como cloud, machine 

learning, Inteligência Artifi cial (IA) ou In-
ternet das Coisas (IoT), pode transformar 
essas informações no bem mais precioso 
para organizações de vários setores da 
economia. Qual seria, portanto, o papel 
das tecnologias nesse contexto? Como 
gerenciar esses dados da melhor maneira?

A Internet aumentou radicalmente o vo-
lume de dados que geramos e isso pode ser 
comprovado pelas estatísticas relacionadas 
à população que tem acesso à rede (metade 
da população mundial), em que, de acordo 
com Lori Lewis (vice-presidente de mídia 
social da Cumulus Media), a cada minuto, 
cerca de 500.000 tweets são escritos, mais 
de 180 milhões de e-mails são enviados e 
aproximadamente 3,7 milhões de buscas 
são realizadas no Google. 

Além disso, as previsões sugerem que 
essa tendência continuará a crescer expo-
nencialmente à medida que o 5G se torne 
popular e que a IoT permita uma interco-
nectividade maior entre os dispositivos. 
Mas como fazer o gerenciamento efetivo 
dessa produção abundante de dados?

De acordo com um relatório da Gartner, 
uma em cada dez companhias terá, pelo 
menos, uma unidade de negócios muito 
lucrativa, criada especifi camente para a 
produção e comercialização dos seus ativos 
de informação. 

Em setores como bancos, consumo e 
seguradoras, as transações digitais não 
param de crescer e geram cada vez mais 
informações. Muitas empresas, inclusive, 
já perceberam que devem colocar essas 
informações no centro de sua estratégia, 
caso queiram continuar relevantes e cru-
ciais para os seus clientes, ainda mais no 
momento atual, em que existem novos ato-
res que ameaçam acabar com a hegemonia 
do mercado e das grandes corporações. 

Blockchain e IA

Graças à utilização do Blockchain no 
setor bancário, já conseguimos criar, por 
exemplo, uma alternativa avançada de 
faturamento que integra um sistema in-
terbancário de prevenção de fraudes. Esta 
tecnologia também tem sido aprimorada 
com a frequência das transferências e 
pagamentos internacionais, agora feitas 
em um único dia, como a que lançou 
recentemente o Banco Santander com a 
Ripple, ou o uso de identidades digitais para 
conseguir interagir em um único e acima 
de tudo seguro, com qualquer entidade. 

No setor de seguros também está 
acontecendo uma transformação, com 
projetos de simplifi cação e automatização 
de contratos de seguro para frotas com di-
ferentes veículos, motoristas e condições. 
Com o Blockchain e por meio de contratos 
inteligentes, as empresas podem adicionar, 
facilmente, um novo motorista, colocar 
restrições sobre quando e onde utilizar 
as frotas ou, automaticamente, propor 
soluções para acidentes e incidentes, tais 
como encontrar um táxi ou um veículo de 

substituição. Isso simplifi ca os procedi-
mentos, promove uma experiência única 
ao cliente, além de minimizar o trabalho da 
seguradora, já que a velocidade da resposta 
reduz os prejuízos econômicos.

IA é outra tecnologia que está revolucio-
nando os negócios por meio da aceleração 
da tomada de decisões. Combinando o poder 
de algoritmos avançados, machine learning e 
automação de processos robóticos (RPA), as 
empresas oferecem processos mais efi cien-
tes. Algumas das tarefas mais repetitivas já 
podem ser executadas por robôs e os profi s-
sionais podem se concentrar em outros tipos 
de ações que geram valor real à empresa.

O binômio tecnologia e dados desempenha 
um papel vital na transformação de muitos 
setores. As empresas estão convencidas de 
que adotá-las não é apenas um requisito 
essencial para o futuro de seus negócios, mas 
também uma oportunidade única de oferecer 
uma experiência melhor a seus clientes. 

(*) É Managing Director da GFT para
a América Latina.

Em setores como bancos, consumo e seguradoras, as transações digitais não param de 

crescer e geram cada vez mais informações. 

Compugraf

Fintech Contábil abre
100 novas vagas de

emprego no PR, SP e Brasília
A ROIT Consultoria e Con-

tabilidade 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 tec-
nologia inédita que automatiza 
todo o fl uxo contábil, fi scal e 
fi nanceiro das empresas.

Segundo o sócio-diretor 
da ROIT, Lucas Ribeiro, as 
contratações respondem à 
demanda do mercado por 
soluções que diminuem ope-
rações manuais e facilitam a 
integração entre os setores 
fi nanceiro e fi scal.

As oportunidades são para 

cargos nas áreas de tecnolo-
gia, contábil e fi scal.

A ROIT oferece ainda bene-
fícios como plano de saúde, 
odontológico, programas de 
incentivo à educação e planos 
de carreiras escalonáveis. 
Além disso, disponibiliza um 
ambiente de trabalho diferen-
ciado, que prioriza o bem estar 
do colaborador, com aulas de 
ioga e sessões de massagens.

Os interessados devem 
enviar currículo para recru-
tamento@roit.com.br
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Danone Nutricia convoca 
startups para desafi o 

nutricional 
– Com objetivo de criar so-

luções inovadoras e nutritivas 
a partir de produtos, serviços, 
tecnologia e insumos que 
atendam públicos do mercado 
brasileiro, Danone Nutricia, 
divisão de nutrição especia-
lizada da Danone, convoca, 
até o próximo dia 19 de julho, 
startups de todo o país para 
seu desafi o nutricional. 

Em parceria com a plata-
forma de conexões Startse e 
com a consultoria de inovação 
corporativa Innoscience, o 
programa selecionará proje-
tos que apresentem soluções 
voltadas à alimentação por 
meio de serviços, dispositi-
vos, aplicativos, produtos ou 
ingredientes; ou relaciona-
mento, como novos canais de 
comunicação e inteligência 
de dados. Para participar, as 
startups devem possuir MVP 

(minimum viable product) 
validado e comercializado. 

O processo se desdobra em 
seis etapas. As empresas se-
lecionadas durante a primeira 
fase serão comunicadas em 19 
de julho, e apresentarão suas 
propostas em um Pitch Day no 
escritório da marca durante o 
mês de agosto. Após a seletiva, 
os criadores participarão de uma 
imersão para a co-criação de 
provas de conceito com os pa-
trocinadores internos do desafi o 
entre os dias 21 e 23 de agosto, 
cujo resultado de execução será 
no dia 30 do mesmo mês. A 
apresentação fi nal está prevista 
para setembro, e a devolutiva 
para dezembro deste ano. 

As startups interessadas em 
participada do desafi o devem 
se inscrever por meio do site:   
https://lp.startse.com.br/pro-
grama/danonenutricao/


