
www.netjen.com.br

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);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

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

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências 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 Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 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: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
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

São Paulo, terça-feira, 24 de agosto de 2021 Negócios2

O golpe e a  
resistência

No Brasil, o passado 
é sempre revisitado, 
com direito a reviver 
até seus hábitos 
pérfidos. 

  

A escalada de tensões 
entre os Três pode-
res, uma economia 

rota e sem horizontes defini-
dos, reformas encalhadas no 
Congresso e um presidente 
que insiste no confronto 
com ministros do STF e ou-
tros ingredientes incandes-
centes deixam a maioria da 
sociedade brasileira atônita. 
Seriam sinais de um golpe à 
vista para manter Bolsonaro 
e seus militares amigos no 
centro do poder, a exemplo 
de um Hugo Chávez?

Esses sinais são cada vez 
mais intensos depois da 
narrativa dos mais altos 
assessores do presidente, 
principalmente aqueles 
com história nas Forças 
Armadas. O general Heleno 
é um exímio mensageiro de 
sinais. Pois acaba de dizer 
que um golpe não está fora 
dos horizontes, claro, sob a 
ressalva de que um evento 
inusitado como esse carece 
do manto de alta gravidade. 
Bolsonaro é recorrente na 
lembrança da tese.

Falar, lembrar, referir-se 
ao golpe, sob a alegação de 
que, em momento como 
esse, as Forças Armadas 
estariam cumprindo papel 
moderador, nos termos que 
defende o jurista Ives Gan-
dra Martins, ao examinar 
a letra constitucional em 
caso de impasse e tensão 
entre os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, é 
mais que um simples ensaio 
interpretativo. É dar voz a 
um sentimento que corre 
nas veias de alguns núcleos. 
Impasse institucional?

Tensão entre os poderes é 
o que não falta para apimen-
tar o caldo golpista. Mas a 
pimenta vem da sementeira 
do presidente. Apesar de se 
prever arrefecimento em 
suas investidas, os sinais 
são de que Bolsonaro pode 
recuar agora para voltar 
mais adiante. Há cinco in-
vestigações sobre ele em 
curso. Difícil é sustentar um 
duelo verbal até o próximo 
ano. Bolsonaro vai precisar 
do Senado e da Câmara para 
fazer passar sua pauta. 

Sob esse terreno de dúvi-
das, entraremos no fim do 
ano com as pautas refor-
mistas aprovadas parcial-
mente e todos com o olho 
(e o bolso) voltados para a 
economia. Que condição se 
apontaria para um golpe? 
Uma estrondosa vitória de 
Lula e ruas tomadas por gru-
pelhos gritando palavras de 

ordem não aceitáveis pelas 
Forças Armadas? Clima de 
convulsão social ou apenas 
argumento para pôr tropas 
nas ruas? O Legislativo da-
ria guarida a uma armação 
como essa? E o Judiciário fi-
caria apenas na observação?

Os talibãs do petismo, ago-
ra restritos, não teriam con-
dições de voltar com suas 
bandeiras adornadas com 
os apetrechos do socialismo 
clássico. As classes médias 
têm, sim, condição de sustar 
um posicionamento radical 
que implique a tentativa 
de golpe - profissionais 
liberais, funcionários pú-
blicos, pequenos e médios 
proprietários, prestadores 
de serviços, autônomos, 
setores organizados. As 
margens carentes não se en-
volveriam diretamente em 
mobilizações, mas poderiam 
engrossar o caldo bolsona-
rista se o apelo maior for o 
assistencialismo.

No Brasil, o passado é 
sempre revisitado, com 
direito a reviver até seus 
hábitos pérfidos. É o caso 
do coronelismo do ciclo 
agrícola, que castigava o 
livre exercício dos direitos 
políticos. A autoridade 
constituída esbarrava na 
porteira das fazendas. Ago-
ra, neste país urbano, o 
poder público tem de pedir 
licença para subir o morro. 
O império coronelista do 
princípio do século passado 
finca raízes no roçado do Rio 
de Janeiro nas comunidades 
dominadas por milícias. Por 
tudo isso, estamos diante de 
um novo coronelismo? 

Os currais eleitorais são 
comunidades miseráveis, 
comprimidas em morros, 
favelas e bairros degrada-
dos, onde o poder bandido 
monta formidável aparato. 
Um caldo golpista está cada 
vez mais claro nas palavras 
de Bolsonaro. Mas um alen-
to vem com o muro da re-
sistência cada vez mais forte 
contra esta ameaça, a partir 
do Judiciário e de parte da 
sociedade organizada, como 
se viu no manifesto de mais 
de cinco mil empresários, 
economistas, intelectuais e 
outros contingentes forma-
dores de opinião.

O fato é que a popularida-
de de Bolsonaro vai desa-
bando ao longo do tempo. 
Resta saber se restará força 
para um segundo mandato 
em outubro de 2022. Ou 
então o muro da resistência 
vai assegurar uma era de paz 
e prosperidade, sem a parti-
cipação dos extremistas de 
esquerda e de direita.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Robotização: mudanças no mercado 
e oportunidades de negócios 

Há mais de um século que o futuro da robotização e a relação das máquinas com os seres humanos são tópicos 
de discussão e especulação.

Everton Arantes (*)

Há pouco tempo, um estudo inter-
nacional realizado pela empresa 
de consultoria empresarial 

McKinsey Global indicou que as má-
quinas fundamentadas em Inteligência 
Artificial (AI) estão progressivamente 
substituindo funcionários humanos. 
Segundo o levantamento, até 2030, 
800 milhões de pessoas perderão o 
emprego para os robôs. Mas será que 
essas previsões estão corretas? Talvez 
as mudanças geradas pela robotização 
impulsionem outras transformações no 
mercado e gerem novas oportunidades 
de negócios. O foco precisa mudar e 
acompanhar a transformação digital. 

Para adentrarmos no assunto, é pre-
ciso ressaltar que, ao contrário do que 
as pessoas acreditam, quando falamos 
em robotização não estamos falando 
apenas de robôs. Trata-se da automa-
ção de processos, de hiperautomação, 
que de acordo com o Gartner, é uma 
abordagem que viabiliza às empresas 
identificar, analisar e automatizar o 
máximo de processos possíveis fazendo 
uso não apenas do Robotic Process 
Automation (RPA) e da Inteligência 
Artificial (IA), como também das Pla-
taformas de Aplicativos de Low Code 
(LCAP) e dos assistentes virtuais.

Acredito que o futuro da robotização 
é uma revolução nos escritórios e nas 
tarefas manuais que são executadas nas 
funções administrativas e gerenciais 
e que não estão ligadas diretamente 
ao chão de fábrica, à indústria, ou à 
produção. 

 
Um estudo global da PwC apontou 

que mais de 40% das atividades pro-
fissionais realizadas por humanos po-
deriam ser automatizadas. A meu ver, 
o destino é que, de fato, todos esses 
encargos sejam automatizados.

Embora muitos especialistas acre-
ditem que o mercado de RPA será 
reduzido nos próximos anos porque os 
mega vendors e os ERPs serão capazes 
de resolver todos os gaps existentes 
nos processos das empresas, o mais 
provável é que o setor expanda-se, pois 
quando junta-se o custo de licença, de 
execução, criação e infraestrutura, os 

Na contramão da crença popular, 
as máquinas vão ser fomentadoras 
de mudanças positivas no mercado. 
Além de liberar profissionais de tarefas 
repetitivas e burocráticas para exerce-
rem atividades inovadoras, criativas e 
estratégicas, a robotização também 
será responsável por trazer pessoas 
que estavam desempregadas para uma 
nova oportunidade de ofício.

E, se você está se perguntando como 
isso é possível, vou te dizer que é sim-
ples. Atualmente, existem empresas 
que treinam pessoas para robotizar 
processos. Os profissionais deixam de 
ser indivíduos que efetuam processos 
manualmente para ser pessoas que 
constroem as automações. 

Assim, o nosso cenário é: as empresas 
precisam se transformar, se automatizar 
e, muito provavelmente, nenhum ERP 
vai conseguir resolver todos os proble-
mas que as companhias têm. Portanto, 
o futuro da robotização consiste em 
empresas que combinarão tecnologias 
Core, ERP, CRM, plataformas de e-
-commerce, plataformas de pagamento, 
WMS, de logística, entre outras, para 
otimizar processos, aumentar produti-
vidade, entregar experiências digitais 
que os clientes esperam que aconteçam 
e dispor de equipes mais motivadas, 
criativas e focadas em inovação.

(*) É fundador e CEO da Prime Control e participa 
ativamente de projetos de automação, quality 

assurance, implantação de modelos ágeis e 
DevSecOps. Na Prime Control, atende grandes 

contas como Grupo Boticário, Vivo,  
Magazine Luiza, BRF, entre outras.

gastos com os atuais líderes do mer-
cado tornam-se extremamente altos e 
inviáveis para pequenas e médias orga-
nizações, que precisam de automação e 
dispõem de capacidade de investimento 
menor do que as grandes companhias. 

Ademais, existem muitos problemas 
regionais que as empresas multina-
cionais não conseguem atender e que 
podem ser resolvidos com o RPA e 
com a hiperautomação, que além de 
viabilizar uma perspectiva holística por 
possibilitar a visão de ponta a ponta dos 
processos, sempre será uma solução 
mais rápida, que entrega um ROI melhor 
e um prazo menor. 

Outro ponto que fortifica a minha 
visão sobre a futura exploração com 
soluções de automação de baixo custo 
no segmento de empresas de micro, 
pequeno e médio porte, é que em um 
cenário no qual ser digital é entregar 
para o cliente a experiência que ele 
deseja no tempo que ele tenciona, 
o Gartner aponta que apenas 2% do 
middle market tem iniciativas de au-
tomação de processos. 

Além disso, a robotização, que é ali-
nhada com a necessidade das empre-
sas de crescer rapidamente e entregar 
uma experiência digital diferenciada, 
vem para otimizar procedimentos que 
são muito manuais, integrar soluções 
e, ao contrário do que se pensa por 
aí, gerar novas oportunidades de 
trabalho. 

AI/Prime Control

News@
Academia Online para formação de 
Inteligência em Segurança Pública

@A Academia Dígitro, como foi batizada, será um espaço de ensino 
em formato virtual, presencial ou híbrido, voltado para agentes 

e gestores do setor. O primeiro curso será focado em Guardas Muni-
cipais. Com o tema “Inteligência de Segurança Pública”, a formação 
terá duração de 10 horas, totalmente online e gratuito. Podem se 
inscrever agentes e gestores de Guardas Municipais. “Queremos criar 
um ambiente de troca de informações, atualização e conhecimento 
para os profissionais que atuam na área. Nosso compromisso é ajudar 
a capacitar as Forças de Segurança para qualificar a Defesa do nosso 
país”, afirma Octávio Carradore, diretor de relações com o mercado 
da Dígitro Tecnologia (www.digitro.com/academia).

Icatu abre aproximadamente 80 vagas de 
emprego para profissionais de TI

@A Icatu busca profissionais no mercado para atuar na área de 
Tecnologia da Informação (TI) da companhia. São cerca de 

80 vagas disponíveis para contratação imediata, em cargos como 
Desenvolvedor; Analista de Sistemas; Analista de Segurança da In-
formação; Arquiteto de Software, entre outras funções em diversos 
níveis de experiência para atuação em todo o Brasil - inclusive com 
vagas em home office. As inscrições já estão abertas. As vagas e perfis, 
assim como a lista completa dos benefícios, estão disponíveis no site  
https://site.vagas.com.br/icatuseguros.

ART IT abre novas vagas para profissionais 
de tecnologia no mês de agosto

@A ART IT - especializada em soluções e serviços de TI – possui 
46 vagas abertas para profissionais de tecnologia nas cidades de 

Campinas (SP) e São Paulo (SP), porém, boa parte delas tem perfil 
de trabalho remoto. A empresa busca candidatos com experiência 
anterior na posição escolhida nos níveis Junior, Pleno e Sênior. 
Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo para o 
endereço de e-mail recrutamento@artit.com.br, colocando a vaga 
de interesse no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail ou 
pelo portal https://artit.com.br/carreira/. O processo de seleção será 
feito com uma triagem inicial pelo RH e, em seguida, agendamento 
de entrevistas online com os candidatos.

TI

Everton Arantes

Ecommerce na Prática capacita 
mais de 35 mil alunos  

e facilita acesso à  
educação empreendedora

Segundo levantamento do 
Neotrust, no primeiro semestre 
de 2021, o e-commerce teve 
alta de 57,4% em comparação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. Esse número é resultado 
do ‘boom’ dos negócios digitais 
catalisado pela pandemia que 
desencadeou a tendência de 
migração para o online. Mas 
para que essa migração ocorra 
de forma eficiente, é necessário 
a profissionalização de quem 
quer empreender. Com isso, o 
Ecommerce na Prática, maior 
escola de negócios digitais do 
Brasil, disponibiliza materiais e 
cursos para quem quer se tornar 
um profissional do e-commerce. 

“O Ecommerce na Prática 
nasceu com o intuito de aju-
dar quem quer estar presente 
no digital, tanto quem já teve 
lojas físicas e agora pensa no 
e-commerce como para quem 
nunca trabalhou com isso e 
agora, com o aumento desse 
segmento, quer se profissionali-
zar”, comenta Bruno de Oliveira, 
fundador e CEO do Ecommerce 
na Prática. 

“Vemos, ainda hoje, mesmo 
um ano e meio após o começo 

dessa digitalização acelerada, 
que as vagas para o segmento 
de e-commerce continuam 
crescendo, mas ainda existe 
uma lacuna com pessoas de fato 
preparadas para isso”, conta o 
CEO. “Desde que começamos 
a investir nesse mercado, 
percebemos que os empreen-
dedores estão cada vez mais 
preocupados em buscar pro-
fissionais com conhecimento 
e habilidades relacionadas ao 
setor”, complementa.

Com o objetivo de tornar 
a educação empreendedora 
acessível a todos, a escola 
de e-commerce lançou o 
EnP Prime, streaming de 
educação continuada de 
empreendedorismo digital e 
negócios. Com mais de 200 
horas de conteúdo para em-
preendedores que desejam 
atuar no mercado das vendas 
digitais, o serviço oferece 
workshops, treinamentos, 
masterclasses, ebooks, aulas 
ao vivo, podcasts e palestras. 
Além disso, toda semana, 
os assinantes terão acesso a 
novos conteúdos exclusivos 
dentro da plataforma.

Canadá oferece oportunidades de emprego 
para imigrantes nas áreas de enfermagem, 

engenharia e TI
O Canadá tem diversas oportunidades de emprego nas áreas de 

enfermagem, engenharia e TI, mas sofre com a falta de profissionais 
qualificados, por isso está buscando imigrantes para o preenchimento 
de vagas. “O país como um todo sofre com a falta de bons profissionais, 
por isso eles acabam pegando bastante gente de fora. Tem uma grande 
escassez de profissionais em engenharia, TI e enfermagem. Montreal, por 
exemplo, é um dos lugares que mais tem oportunidades na área de TI”, 
destaca Daniel Braun, presidente da Cebrusa Northgate, empresa que 
oferece soluções de imigração para o Canadá. Existe uma alta demanda 
também para a área de TI na província de Quebec e isso tem chamado a 
atenção dos brasileiros. “Grandes empresas, como Google, por exemplo, 
não conseguem encontrar profissionais qualificados na área”, afirma 
Daniel Braun (https://seufuturocanada.com.br/oportunidade_pmt).


