
www.netjen.com.brSão Paulo, sexta a segunda-feira, 10 a 13 de abril de 20204 Negócios
Empresas 

&

Luiz Eduardo de Carvalho – Patuá – Não, 
não, o título da ótima obra, não se refere nem 
pretende criar ilações aos acontecimentos políticos 
conhecidos. Algumas de suas passagens, esbarram 
no tema. O autor consegue mostrar o quanto pode 

acontecer em uma só noite, nas vidas de muitas pessoas. 
O pano de fundo é a preparação para a festa junina de São 
João. Vidas que se cruzam, interesses se chocam, corpos que 
se unem, enfim, um cipoal dramático de ocorrências que se 
fundem, aparentemente sob a égide da grande fogueira. Efi-
cazmente diferente.

Quadrilha

Alexandra Vieira de Almeida – Penalux – 
Essa “menina” escritora  é mesmo um estrondo! 
Novamente ataca uma problemática com dedi-
lhar de fada e muita sensibilidade. Carregando 

bandeira, sem ferir melindres, ou exacerbar, o que poderia 
destoar , seguiu um curso reto, sem desvios, com poemas, 
nem sempre rimados, todavia bem focados, conseguiu 
numa alusão Yin e Yang, aproximar antagonismos. Cálida e 
mansamente, tal qual água mole em pedra dura, penetrou 
num âmago, nem sempre receptivo: Negritude! Que está 
em todo nosso derredor , não só nas tintas das palavras, 
tal qual o branco e demais cores. Poemas belíssimos que 
dão notas às cores e denotam brilhantismo da poetisa, sem 
obviedades. Sucesso!

A Negra Cor das Palavras

Nicodemos Sena – Letra Selvagem – Nicode-
mos, Mocorongo de boa cepa, encanta seus leitores 
com essa prosa caipira, que certamente levará a 
sonhar o mais rígido dos leitores (as). Um folclore 

digno de representar nossa cultura de raiz. A trilogia metafórica, 
na qual urdiu a história,  é algo meio que fora da curva, refle-
tindo a nítida genialidade do paraense. Sonho, religião e outros 
ingredientes “alucinatórios” permeiam suas poucas páginas. 
Certamente agradará adolescentes e adultos.

A Mulher, o Homem e o Cão

Denilson Monteiro – Matrix – Normal e infeliz-
mente os compositores de grandes e imortais músicas 
não são mencionados.  O emérito biógrafo fez questão 
de trazer ao mundo um dos maiores compositores 

que esse pais conheceu e ainda pode conhecer, pois vivo está. 
Trata-se de Fred Galvão, reconhecido, respeitado no universo 
musical. Profissional multifacetado, responsável por grandiosos 
sucessos, toca bem vários instrumentos. Sua vida é relatada em 
minudências extravagantes. Sua juventude num cenário carioca, 
onde “tudo” acontecia, foi devidamente explorada. Fico a imaginar 
os deliciosos momentos do biógrafo com seu biografado. Uma 
vida cheia de emoções e felizes coincidências, a começar pelo 
título,  afloram em páginas com tinta fluida. Uma vida emocionante 
contada com requinte, como deveria ser. Uma justa e necessária 
homenagem, particularmente porque ele faz parte de um universo 
muito nobre rico, que a todos encanta. Deve ser lido por jovens 
e por apreciadores de boa música e seus personagens.

Invadindo o Ensaio com Fred 
Falcão

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

www.livrosemrevista.com.br 

Com apresentação de Ralph Peter.

Assista ao programa Livros em Revista. Um 
canal repleto de novidades do universo 

literário. Entretenimento garantido!
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Os donos do Brasil

No geral, a 
humanidade 
permanece alheia ao 
significado da vida e 
suas leis

No livro Os Donos 
do Poder, partindo 
das origens portu-

guesas de nosso patronato 
político, Raimundo Faoro 
demonstra como o Brasil 
foi governado desde a co-
lônia por uma comunidade 
burocrática que acabou por 
frustrar o desenvolvimento 
de uma nação indepen-
dente sempre permitindo 
a preponderância de inte-
resses externos favorecida 
por agentes públicos cor-
ruptos que só pensam nos 
interesses próprios. Sua 
análise abarca o longo pe-
ríodo que vai da Revolução 
Portuguesa do século XIV 
até a Revolução de 1930 
no Brasil. 

Do Brasil colônia até a 
tomada do poder por Ge-
túlio Vargas, perdurou a 
mesma estrutura político-
-social que resistiu a todas 
as transformações funda-
mentais e aos desafios mais 
profundos de um mundo 
em transformações acele-
radas. No entanto, após o 
suicídio de Getúlio Vargas, 
um grupo foi se articulando 
e aos poucos reassumiu o 
controle do país e, com o 
auxílio das comunicações, 
foi dopando a população 
com demagogia e ilusões 
que acabaram engessando 
o país com atraso, dívidas 
e despreparo. 

Para Faoro, a renovação 
só virá através dos “nega-
tivamente privilegiados em 
relação à minoria dominan-
te”, afirmando que enquan-
to houver a reprodução do 
estamento burocrático, 
não surgirão condições 
para o desenvolvimento do 
capitalismo industrial. O 
que se espera é que esses 
“negativamente privilegia-
dos” se conscientizem da 
dominação estamental e 
forcem uma evolução ampla 
da nação. 

Surgiu um grupo cujos 
membros pensam e agem 
com os mesmos objetivos, 
um círculo fechado para o 
exercício do poder e para 
desfrutar o butim, as rique-
zas, as benesses do poder, e 
que perdura até nossos dias 
e lutam com todos os meios 
para que nada atrapalhe 
seus planos de domínio do 
país. Não surgiu uma Nação 
para o povo e, sim, para a 
perpetuação do poder da-
queles que se posicionaram 
como donos do Brasil e de 
sua população. 

A alternativa se encon-
traria no livre desenvolvi-
mento de um capitalismo 
industrial que ensejaria a 
criação de uma sociedade 
nacional conscientizada, 
apta a desenvolver “uma 
cultura genuína”. Mas com 
a política de valorização do 
real na base de juros eleva-
dos por período de quase 
trinta anos a indústria foi 
desaparecendo e com ela 
a experiência técnica. Os 

importados eram baratos, 
mas não havia mais empre-
gos. Hoje invoca-se tudo no 
exercício do poder, mas são 
criações humanas. 

Nem os profetas, nem 
Jesus Cristo criaram reli-
giões. No geral, a humani-
dade permanece alheia ao 
significado da vida e suas 
leis. Mais do que ideolo-
gias teóricas e religiões, o 
pano de fundo dos gestores 
públicos e seres humanos 
deveria ser a busca do 
aprimoramento da espécie 
e a continuada melhora das 
condições gerais de vida. Na 
China, a região de Shenzen, 
com mão de obra barata, 
seriedade na gestão, câm-
bio depreciado, produziu 
para o mercado externo e 
acumulou dólares. 

No Brasil, foi criada a 
zona franca de Manaus, 
que ajudou a proteger a 
região com um monte de 
incentivos, câmbio favo-
recido para importar com 
financiamento especial, 
mas virou corredor de im-
portados e ainda precisou 
do xerife Romeu Tuma para 
coibir um brutal desvio de 
dólares. A amizade ver-
dadeira é um sentimento 
nobre que se preocupa com 
o futuro da pessoa amiga. 
Hoje as relações pessoais 
ou internacionais surgem 
na base de interesses mú-
tuos, ou na expectativa de 
que uma pessoa possa ser 
útil para que outra possa 
alcançar os seus objetivos, 
com sedução ou corrupção. 

Como os interesses estão 
em constante mudança, as 
amizades também. Mas o 
extremo dessa situação 
é quando há o chamado 
“pato” envolvido na falsa 
amizade. Isso vai além da 
diplomacia, pois envolve 
bajulação e prestatividade 
que desaparecem uma vez 
alcançado o alvo, o benefí-
cio próprio. 

A quem interessam as 
consequências econômicas 
negativas do Coronavírus? 
O mundo continua preci-
sando de comida. O Brasil 
pode e deve produzir, 
vender com preço justo 
e aplicar os resultados na 
melhora geral. 

Há união do povo no 
combate ao vírus, mas os 
políticos permanecem em 
sua campanha tenebrosa 
para conservar o poder. 
As pessoas têm um pres-
sentimento de que a crise 
vai passar, mas ao término 
dela o aumento da pobreza 
estará bem nítido. O Brasil, 
fragilizado há décadas, es-
tará mais frágil ainda diante 
das sombrias cobiças. Dos 
pobres, a globalização só 
retira, mas indica que é hora 
para aproveitar os talentos 
que cada país possui para 
produzir mais internamen-
te. Coragem Brasil.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
realiza palestras sobre qualidade 

de vida. É autor dos livros: Nola – o 
manuscrito que abalou o mundo; 

2012...e depois?; Desenvolvimento 
Humano; O Homem Sábio e os 

Jovens; A trajetória do ser humano 
na Terra – em busca da verdade e da 

felicidade; e O segredo de Darwin - 
Uma aventura em busca da origem da 

vida.  E-mail: (bicdutra@library.com.
br); Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ERIC GOMES DA SILVA, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/08/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Gomes da Silva e de 
Jussara Lucas Silva. A pretendente: LETÍCIA BARBOSA, profissão: biomédica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/09/1993, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Gilmar Barbosa e de Lindinalva 
Santos Barbosa.

A utilização das redes sociais 
já é um passo.
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Mas, como sobreviver 
a essa quantidade 
de novos players e 

conseguir manter-se em um 
mercado tão competitivo? 

O primeiro passo para os 
empreendedores é entender 
o que, de fato, diferencia 
uma startup de uma micro ou 
pequena empresa. "Ter uma 
grande ideia não é suficiente, 
o empreendedor deve enten-
der que o negócio precisa 
ter um cunho tecnológico e 
que permita ganhar escala a 
curto prazo", explica Marce-
lo Tadeu Cometti, diretor da 
HSM University. Pensando 
nisso, o executivo elencou 
três passos importantes que 
os empreendedores devem 
levar em conta na concepção 
do negócio. 
	 •	Formalização - O pri-

meiro passo é registrar 
a startup, formalizando o 
negócio e seus sócios. O 
ideal é que seja constru-
ída de forma societária, 
no qual cada empreen-
dedor saiba exatamente 
suas obrigações legais. 

O negócio precisa ter um cunho tecnológico 
que permita ganhar escala a curto prazo.
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Os principais passos para a concepção 
e desenvolvimento de uma startup

O Brasil fechou 2019 com mais de 12 mil startups, segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), 
resultando um crescimento de 27% em relação a 2018, quando eram 10 mil empresas. E 20 vezes maior do 
que em 2011

da startup é essencial 
para o empreendedor, 
principalmente, quando 
a startup participa, por 
exemplo, de uma rodada 
com investidores. Já que 
essa é uma das únicas 
maneiras de comprovar 
os números dos negócios 
e uma importante ferra-
menta para os investido-
res e anjos. 

No geral, ter uma asses-
soria jurídica e uma visão 
do negócio 360 é essencial 
para o desenvolvimento das 
startups e de seus empreen-
dedores. "Estamos diante de 
um novo modelo de negócio 
que apesar de acessível e 
escalonável, é necessário 
traçar uma estratégia cons-
ciente e estruturada e que 
seja regulamentada dentro 
dos termos jurídicos. Além 
disso, o empreendedor pre-
cisa conhecer a fundo o seu 
mercado e concorrentes", 
finaliza Cometti. Fonte e 
mais informações: (https://
hsmuniversity.com.br/).

Além disso, esse é um 
passo importante para as 
startups que pretendem 
receber aporte finan-
ceiro ou participar de 
processos de aceleração, 
por exemplo. 

	 •	Registro do principal 
ativo - Ter registrado 
ou patenteado o prin-
cipal ativo da startup, 
seja um software, um 
produto ou um serviço, 
independentemente do 
segmento, é essencial 
para o desenvolvimento 

saudável da empresa. 
A Lei de Propriedade 
Industrial 9.245, de 14 
de maio de 1996, por 
exemplo, regulamenta 
o direito da propriedade 
industrial, seja em di-
reito comercial, direitos 
intelectuais, proprieda-
de industrial, comercial, 
científica e de programas 
de computador. 

	 •	Mensuração de Resul-
tados - Trabalhar com 
registros de resultados 
e do retorno financeiro 

Como pequenas empresas podem usar a 
criatividade para inovar

Para manter os negócios em alta 
em tempos de crise, muitas empresas 
–principalmente as pequenas – estão 
usando a criatividade e a internet. 
É preciso ser criativo para driblar 
dificuldades como a falta de clientes 
presenciais nos estabelecimentos, por 
exemplo.

‘‘A utilização das redes sociais, mes-
mo que de forma preliminar, já é um 
passo para se aproximar dos potenciais 
clientes’’, diz a professora do curso de 
Gestão Empreendedora de Serviços 
do Centro Universitário Internacional 
Uninter, Karen Sturzenegger.

Além disso, a especialista recomen-
da que os pequenos negócios que não 
têm uma equipe de marketing para 
auxiliar nas soluções criativas façam 
cursos on-line, assistam tutoriais que 

guem ser criativos, a professora busca 
oferecer incentivo.

‘‘É possível estimular a criatividade 
com a leitura de textos, por exem-
plo. Estimular o questionamento, a 
autorreflexão, amadurecer projetos, 
ouvir especialistas e sair da rotina e da 
zona de conforto também são formas 
de aguçar a criatividade. Além disso, 
observar e se relacionar com o mundo 
ao seu redor também são maneiras 
simples de melhorar esse aspecto’’, 
conclui.

O varejo, um dos setores da econo-
mia mais afetados pela crise causada 
pela Covid-19 (o novo Coronavírus), 
também pode se reinventar para 
continuar tendo receita. Para Karen, 
períodos como esse são de conscienti-
zação e aprendizado (Grupo Uninter). 

ensinem técnicas de divulgação e se 
inspirem em cases de sucesso. Para 
aqueles que acham que não conse-
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