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News@TI
Fuse IoT amplia atuação de mercado com 
aquisição da TAO Energy

@Fundada em 2020, a fuse IoT, startup integradora de tecnologia 
da Internet das Coisas que entrega ecossistemas completos 

(do hardware à aplicação), por meio de parceiros, acaba de adquirir 
100% da TAO Energy, com o intuito de ampliar sua área de atuação 
no mercado latino-americano. A TAO Energy é uma empresa espe-
cializada no mercado de tecnologia, com uma carteira consistente 
de clientes, que inclui Ambev, Siemens, Raízen, Aditya Birla Novelis 
e Docol Metais Sanitários, entre outros. A fuse IoT adquiriu toda sua 
infraestrutura e produtos, bem como os projetos em andamento, 
passando a ser responsável por toda a operação (https://fuseiot.io/).
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Abusos e 
insanidades

A história da 
Humanidade é 
recheada de coisas e 
perfis extravagantes. 
O imperador Calígula 
nomeou senador seu 
cavalo de estimação. 

Diz-se que o sultão oto-
mano Ibrahim I prati-
cava arco e flecha nos 

servos de seu palácio e ainda 
mandava conselheiros à busca 
da mulher mais gorda para 
ser sua esposa. O imperador 
romano Heliogábalo começou 
suas loucuras aos 17 anos. Com 
amantes de ambos os gêneros, 
usava mulheres nuas para 
carregá-lo enquanto estava 
em cima de uma carruagem, 
de onde as chicoteava. 

Certa ocasião, seus con-
vidados foram amarrados a 
uma roda d'água, que girou 
lentamente e os afogou. O 
presidente do Turcomenistão, 
Turkmenbashi, dava seu nome 
aos dias da semana e, não sa-
tisfeito, construiu uma estátua 
dourada de 24 metros voltada 
para o sol.

Já o rei Sol, Luis XIV, desfila-
va no Palácio de Versalhes em 
um cavalo cravejado de dia-
mantes. Seu compatriota, o rei 
francês Charles VI, imaginava 
ser feito de vidro. E Idi Amin 
Dada, o ditador de Uganda, 
garantia que conversava com 
Deus. Outros se consideravam 
deuses.

E por aí segue o desfile de 
excentricidades. Entre nós, o 
que mais se narra é sobre os es-
cândalos da vida privada de um 
ou outro governante. Sabemos, 
por exemplo, que Pedro I dava 
vazão a mexericos. Disfarçado, 
saía à noite para a farra. Che-
gou a se relacionar com Maria 
Benedita, irmã mais velha de 
sua amante, Domitila de Cas-
tro, a marquesa de Santos. De 
lá para cá, a fileira cresceu.

O fato é que, hoje, a estampa 
das coisas mirabolantes se 
volta para o cotidiano da po-
lítica, principalmente na área 
do disse-que-disse, mentiras, 
versões e meias verdades. 
Flagremos a paisagem seca 
de Brasília. Na quarta-feira, 
o presidente Jair Bolsonaro 
chegou a insinuar que o vírus 
foi um instrumento da “guer-
ra química” para propiciar a 
um país asiático crescimento 
econômico: “Qual o país que 
mais cresceu seu PIB? Não vou 
dizer para vocês. O que está 
acontecendo com o mundo 
todo, com sua gente e com o 
nosso Brasil?”. 

Foi mais um torpedo contra 
a China nesse momento em 
que grande parte do terri-
tório aguarda os insumos lá 
produzidos para abastecer o 
Instituto Butantan, que fabrica 
a Coronavac. Desleixo, falta 
de sensibilidade, couraça de 
jacaré, diplomacia no lixo? 

Essas são  expressões atiradas 
contra Sua Excelência, quando 
se sabe que a tese defendida 
por nosso mandatário é con-
testada por cientistas e pela 
própria Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

O que esse destampatório 
pode criar? Mais contrarie-
dade, mais rechaço por parte 
das autoridades chinesas, que 
já ouviram tais insinuações do 
governo brasileiro algumas 
vezes. Será que ainda terão 
paciência para aguentar os 
tiros do capitão?

Dito isto, reaparece a re-
corrente hipótese: e se o pre-
sidente, porta-voz maior do 
negacionismo contra a ciência, 
defensor do tratamento preco-
ce contra a Covid 19 à base de 
cloroquina, for também sim-
pático ao polêmico conceito 
da “imunidade de rebanho”? 

Navegando nessa corrente, 
parece desejar que a população 
atinja logo esse estado.

Quanto mais cedo se chegar 
a essa imunidade, melhor se-
ria para o governo, eis que as 
massas estariam naturalmente 
protegidas e os números de 
contaminação tenderiam a 
baixar. É triste ver que um 
pensamento com esse escopo 
seja defendido por pessoas 
que enxergam os mais de 400 
mil mortos como meros “CPFs 
cancelados”.

Ora, se o presidente insiste 
em culpar a China neste mo-
mento em que o principal par-
ceiro comercial do Brasil está 
sendo procurado por muitos 
países, que esperam por seus 
insumos e vacinas, é porque 
deve estar se lixando para isso. 
Se não tem cuidado para ser 
um pouco “mais diplomata” 
nesses tormentosos momentos 
pandêmicos é porque teria 
intenção de jogar o país no 
fundo das trevas. Porque no 
meio ele já está.

A linguagem presidencial, 
pelo visto, vai continuar a 
espalhar fagulhas. Não há 
como fazer o homem mudar de 
postura. A fogueira está acesa. 
E ele, em vez de apagá-la com 
muita água, joga querosene. O 
ditado lhe cai bem: “o pau que 
nasce torto nunca se endirei-
ta”. Resta pedir aos quadros do 
seu entorno que administrem 
o ímpeto presidencial. O de-
creto, que sinalizou, proibindo 
governadores e prefeitos de 
fechar serviços, é visto como 
descaso para com o próprio 
STF, que julgou a constitu-
cionalidade da matéria. Eles 
possuem esse direito.

O presidente garantiu que o 
decreto seria cumprido. E que 
ninguém ouse desobedecer. 
O que significa isso? Alguma 
extravagância pela frente?

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Advogado dá dicas para evitar 
falência de empresas em 

razão da pandemia
Os pedidos de falência de empresas no Brasil aumentaram 12,7% em 2020, segundo dados do Boa Vista SCPC, a 
primeira alta desde 2016. 

A situação não é diferente em rela-
ção aos pedidos de recuperação 
judicial que cresceram 13,4% 

na comparação entre 2020 e 2019. 
E as perspectivas para 2021 não são 
animadoras frente ao agravamento da 
pandemia da COVID-19. A expectativa é 
de um agravamento da situação, a partir 
da apresentação de novos processos de 
recuperação judicial, principalmente 
por parte de pequenas e médias empre-
sas. Em muitos escritórios de advocacia 
brasileiros, inclusive, o número de 
consultas sobre o tema vem crescendo 
progressivamente.

A recuperação judicial é um instru-
mento legal que permite à empresa 
buscar meios para manter suas ativi-
dades, uma solução jurídica que vem 
sendo adotada, com frequência cada 
vez maior, para a superação de dívidas e 
a manutenção dos empregos dos traba-
lhadores. E, claro, para evitar a falência. 
A recuperação judicial foi revista pela 
Lei 11.101, de 2005, que substituiu a 
antiga a Lei das Concordatas, de 1945. 
A falência é o encerramento das ati-
vidades com a venda total dos ativos.

“O pedido de recuperação judicial 
acaba sendo o que a empresa precisa 
para conseguir se reestruturar, pagar 
credores, recuperar a credibilidade, 
comprovar a capacidade de arcar com 
seus compromissos futuros e superar 
um momento difícil”, explica o advoga-
do Luciano Ramos Volk, sócio do VGF 
Advogados e um especialista no tema.

E como os empresários devem agir? 
Que providências devem ser adotadas? 
Como um escritório de advocacia espe-
cializado em contencioso, recuperação 
judicial e falências pode contribuir com 
o processo? Essas, segundo Luciano 
Ramos Volk, são algumas das principais 
dúvidas apresentadas pelos clientes 
que procuram o VGF Advogados.

Ainda segundo o especialista, uma 

Pexels

realmente reverter o processo. “Assim, 
fica clara a necessidade da contratação 
de um escritório com experiência para 
a prestação de consultoria. A avaliação 
permanente de um especialista faz toda 
a diferença em um processo longo e 
extremamente delicado como esse”, 
explica Volk.

O advogado sugere algumas medidas 
que podem ser decisivas para que um 
gestor evite a recuperação judicial e, 
sobretudo, a falência. “Esteja atento aos 
sinais, principalmente aos relacionados 
à queda no volume de vendas, saída 
de clientes, aumento da folha salarial, 
queda de faturamento, redução da pro-
dutividade e fatores externos. Mapeie 
os riscos, crie planilhas de monitora-
mento, se reúna com mais frequência 
com diretores, gerentes e conselheiros, 
crie estratégias para minimizar danos, 
trabalhe com cenários a curto, médio e 
longo prazo, analise as dívidas e renego-
cie com os credores e reduza os custos 
fixos. Poderíamos citar um sem número 
de outras providências mas, com base 
nas principais, é possível se preparar 
com uma estratégia completa e segura 
para evitar a crise”, completa Volk.

recomendação importante é criar um 
comitê, integrado por colaboradores 
com perfil multidisciplinar, represen-
tando os principais setores da empresa, 
para que seja realizado um diagnóstico 
preciso da situação, o entendimento 
dos processos de cada área e a busca 
de um cronograma para a implementa-
ção das soluções. Afinal, reforça Volk, 
é fundamental entender os elementos 
que levaram a empresa àquela situação 
extrema e resolvê-los. É importante 
avaliar também se a situação da empre-
sa se deteriorou em virtude de fatores 
internos, externos ou da combinação 
de ambos.

Segundo Luciano Ramos Volk, é fun-
damental entender que a decretação da 
falência é o último passo em todo esse 
processo de deterioração econômico-fi-
nanceira pelo qual passa uma empresa. 
Até chegar a esse momento extremo, 
são inúmeras as medidas que podem 
ser tomadas para reverter o processo. 
Entre elas está um minucioso mapea-
mento da situação, incluindo a avaliação 
da estrutura da empresa, os passivos, 
o patrimônio, o perfil dos credores, 
os processos e entender se é possível 

O Instituto de Gestão e Tecnologia da 
Informação (IGTI) está com inscrições 
abertas para o próximo Programa de 
Bootcamps 2021, que começa no dia 
13 de maio. As aulas são 100% online 
e o aluno não paga mensalidades, ape-
nas uma taxa de matrícula no valor de 
R$ 150,00. Estão disponíveis mais de 
30 cursos profissionais, como Software 
Development, Inteligência Artificial, 
Data Science, Cybersecurity, Cloud 
Computing, UX, entre outros. O IGTI 
é referência nacional entre os profis-
sionais de Tecnologia da Informação 
e considerado uma das empresas 
mais inovadoras do país no uso da 
tecnologia, na categoria Educação. 
As inscrições podem ser feitas até dia 
13 de maio pelo link https://www.igti.
com.br/custom/bootcamps-gratuitos/. 

Com alta carga de prática das ati-
vidades e foco em situações reais do 
mercado, os Bootcamps são tendência 
em todo o mundo por seu poder de ace-
lerar as carreiras e preparar os alunos 
para novas oportunidades de trabalho. 
Estudantes e profissionais de todas as 
áreas - não somente de tecnologia - se 
credenciam e destravam suas capacida-
des de inovar e encontrar soluções para 
tornar os negócios mais competitivos 
e eficientes. Os cursos e programas de 
aprendizado são criados tendo em vista 
as carreiras mais promissoras e com 
maior demanda das empresas.

Os inscritos para a próxima edição 
têm um motivo a mais para aproveitar 

IGTI abre inscrições para bolsas de estudo de Bootcamp
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a oportunidade: os alunos que se inscre-
verem em um dos cursos terão também 
desconto para participar do “Programa 
de Imersão Internacional - edição Vale 
do Silício Tecnologias Disruptivas”, 
com início em 14 de junho. (leia mais 
sobre o programa aqui https://www.igti.
com.br/custom/programa-de-imersao-
-internacional/).

“A capacitação e a educação acessível 
a todos está no nosso DNA. Somos uma 
edtech de ensino superior a distância 
e temos tecnologia para fazer com que 
o conhecimento de altíssima qualidade 
não precise custar caro. Queremos pro-
mover a ruptura dos antigos padrões e 
auxiliar os profissionais e suas empresas 

a desenvolverem novos modelos de 
negócios, produtos e soluções, com 
inovação de base tecnológica”, afirma 
Vinícius Bozzi, CEO do IGTI. 

Com duração de dois meses e 
meio e 148 horas de conteúdo, os 
Bootcamps são cursos imersivos, 
com ênfase na prática e no apren-
dizado por meio de experimentação 
e aplicação de soluções originais em 
tecnologia. O IGTI oferece cerca de 
sete mil bolsas de estudo e subsidia 
o conteúdo, disponibilizado gratui-
tamente durante o curso, com co-
brança apenas da taxa de matrícula. 
São elegíveis para as bolsas alunos 
a partir de 18 anos. 


