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Coluna do Heródoto

A justiça ainda é 
acionada por causa 
do atentado. Uma 
parte da opinião 
pública não acredita 
no depoimento do 
criminoso. 

Para variar surgem 
várias narrativas, as 
mais exóticas como 

ser ele um agente infiltrado 
de um grupo terrorista, até 
motivado única e exclusiva-
mente a serviço do partido 
de oposição. O fato é que ele 
quase teve sucesso. O presi-
dente é gravemente ferido 
em um local público e sofre 
uma grave hemorragia. 
Imediatamente os agentes 
de segurança conseguem 
levá-lo para o pronto aten-
dimento de um hospital. 

Há uma correria e o prin-
cipal objetivo dos médicos 
é estancar o sangramento. 
Ninguém sabia se ele resis-
tiria ou não aos ferimentos 
e o que aconteceria com 
os destinos do país, já tão 
conturbado por protestos 
de facções rivais. Não é o 
melhor momento para a 
nação passar por uma pro-
vação como essa.

Os jornalistas são tomados 
de surpresa e quando a no-
tícia do atentado chega nas 
redações, muitos não quise-
ram acreditar, atribuindo a 
algum ativista a divulgação 
de uma notícia tão grave. 
Passado o primeiro choque 
as redações recebem as 
primeiras imagens do aten-
tado e começam a procurar 
informações sobre a identi-
dade, origem e o passado do 
acusado. 

Há controvérsias e a tele-
visão mostra os momentos 
do ataque, da queda do pre-
sidente, o corre-corre dos 
seguranças. Uma legião de 
repórteres corre para o hos-
pital em busca das últimas 
informações dos médicos e 
atendentes. Na retaguarda, 
a produção jornalística en-
tra em contato com médicos 
para ser entrevistados no ar 
e dar prognósticos sobre a 
gravidade do ferimento. 

Isso só aumenta a confu-
são uma vez que, mesmo 
alertando que falam em 
tese, uma vez que não viram 
o paciente, a leitura que o 
público faz é de inseguran-
ça e instabilidade no país. 
Ninguém sequer cogita que 
o tal atentado não existiu e 
é apenas uma encenação do 
presidente para ganhar mais 
apoio  político da população. 
Bolsa e dólar são os teste-
munhas da insegurança.

Com o início das investi-
gações a primeira premissa 
é que o atentado se deu 
por motivação política. 
Contudo, em audiências 
posteriores o criminoso 
muda a versão e diz que 
tinha atirado apenas para 
chamar a atenção de uma 
estrela de cinema sobre ele. 
John W. Hinckley Jr. atirou 
no presidente republicano 
Ronald Reagan, no secre-
tário de imprensa e em dois 
seguranças na calçada de 
um hotel na capital do país. 

Não é a primeira vez que 
um presidente dos Estados 
Unidos sofre um atentado 
e pelo menos dois deles se 
tornaram mais famosos de-
pois de sua morte, Abraham 
Lincoln e John Kennedy. 
Todos os responsáveis ou 
morreram na perseguição 
ou foram condenados à 
pena de morte. Hinckley 
está vivo. Cumpre pena de 
prisão perpétua. 

Seus advogados têm es-
perança de libertá-lo depois  
de exatamente 40 anos do 
atentado. A tese da defesa é 
insanidade mental, ou seja, 
ele não pode responder 
pelos seus próprios atos. 
Já obtiveram sucesso uma 
vez que a justiça autorizou 
saídas para encontro de fa-
miliares em locais fechados. 
Está nas mãos da justiça, 
através de um júri criminal, 
a concessão de uma liberda-
de condicional permanente. 

Ninguém cogita mais que 
o atentado foi uma farsa 
política.

(*) - É jornalista do R7,  
Record News e Nova Brasil  fm  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Ainda o 
atentado ao 
presidente
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design; Growth Marketing Manager; Marketing Analyst; Social Media 
Content; Customer Success Executive; Compliance Analyst, Software 
Engineer IOS e API. O regime de contratação varia entre CLT e PJ, 
a faixa salarial varia entre R$3 e 5 mil (https://starkbank.com.br/).

Startups do Cubo Itaú oferecem mais  
de 300 vagas de emprego

@O Cubo Itaú, mais relevante hub de fomento ao empreen-
dedorismo tecnológico da América Latina, possui centenas 

de startups que fazem parte da sua comunidade. Atualmente, 
há mais de 300 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação 
em mais de 40 startups. Vagas dentro das startups do Cubo Itaú 
podem ser acessadas em https://cubo.network/jobs .

Fintech tem 10 vagas abertas  
em diversas áreas

@A Stark Bank, fintech B2B pioneira em Open Banking no Brasil, 
está recrutando candidatos que estejam interessados em fazer 

parte de um time apaixonado por criar soluções inovadoras para 
os problemas dos clientes e que querem contribuir para mudanças 
melhores usando a tecnologia. A empresa está crescendo e com 
isso oferece novas oportunidades para aqueles que buscam uma 
recolocação no mercado e as áreas variam entre finanças, marketing, 
negócios e tecnologia. A startup tem 10 vagas abertas e os candi-
datos podem se inscrever e conferir mais detalhes sobre requisitos 
e responsabilidades no site da Stark Bank. Entre as vagas abertas, 
estão: Talent Acquisition; Account Executive; Business Analyst; Brand 
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Cinco ideias de negócios para quem 
quer empreender com pouco dinheiro
Dicas da Company Hero incluem lojas online, negócios voltados para pets, venda de comida caseira, produção de 
conteúdo digital e serviços em geral

O Brasil tem cerca de 19,7 milhões 
de empresas ativas atualmente, 
e mais de 200 mil novos negó-

cios são abertos todo mês no país. As 
informações são do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI). Dian-
te das consequências da pandemia, a 
necessidade de se reinventar e buscar 
novas atividades têm ainda mais rele-
vância, mas a falta de recursos pode 
ser um dilema para o brasileiro.

Para Miklos Grof, CEO da Company 
Hero, startup que soluciona dores e 
elimina barreiras na jornada de pres-
tadores de serviços e PMEs, as pessoas 
têm encontrado na esfera digital um 
grande potencial para conseguir ren-
da extra ou buscar novos rumos para 
suas vidas. “Da loja física à virtual, 
passando pela prestação de serviços e 
outras modalidades, há inúmeras ideias 
de negócios com pouco dinheiro que 
podem ser exploradas”, pontua.

“O Brasil é um país repleto de empre-
endedores, principalmente nos tempos 
atuais. São pessoas que se arriscam 
para correr atrás de um objetivo, de 
um propósito de vida, que pode ser 
independência financeira, busca por 
melhores condições para sua família ou 
aquele sentimento profundo de mudar o 
mundo”, destaca o executivo. Segundo 
o Mapa de Empresas, divulgado pelo 
Governo Federal, mais de 3,3 milhões 
de empresas foram abertas no país 
em 2020. A maior parte delas são de 
comércio de vestuário e acessórios.

Diante desse cenário, o CEO da Com-
pany Hero, que já ajudou a simplificar a 
legalização de mais de 10 mil empresas 
no Brasil em cinco anos, listou cinco 
ideias de empreendimentos digitais 
que estão em alta e não exigem grandes 
investimentos.

1. Loja online
Hoje, não é preciso nem produzir 

algo para se ter uma loja online. Basta 
escolher um nicho ou segmento em 
que queira atuar, como moda feminina, 
artigos para bebês, acessórios espor-
tivos, entre outros. Em um negócio 
online, existem duas alternativas que 
os empreendedores vêm utilizando:

Vendas tradicionais
“Nesse modelo de negócios, a pessoa 

compra as mercadorias para revender, 
o que necessita de algum investimento 
inicial, mesmo que pequeno, para ter 
algum estoque. A diferença para o 
modelo físico de varejo é que o em-
preendedor não precisa de um espaço 
físico e o estoque pode ser pequeno, 
além de não ter a visita de clientes”, 
explica Grof. 

Além disso, é possível anunciar pelas 
próprias redes sociais ou em market-
places como Amazon, Mercado Livre e 
Magazine Luiza, e pagar somente uma 
comissão a eles. “Essa é uma boa ideia 
de negócio com pouco dinheiro e muito 
utilizada por quem quer aumentar a recei-
ta, fazendo uma renda extra”, completa. 

Dropshipping
Essa é uma modalidade que tem 

crescido muito na internet. O drop é 

o menu. Além disso, é possível utilizar 
as próprias redes sociais para anunciar 
e conquistar os primeiros clientes, e a 
criação de posts personalizados pode 
ser o grande trunfo para se comunicar 
bem com o público-alvo”, completa. 

4. Produção de conteúdo digital
No mundo conectado de hoje, a 

capacidade de capturar e manter a 
atenção de outras pessoas é uma van-
tagem. Trata-se de uma atividade pela 
qual muitas empresas estão dispostas 
a pagar e que muitos criadores podem 
angariar múltiplos fluxos de receita.

Para aumentar o número de segui-
dores no YouTube, Instagram ou blog 
(de preferência uma combinação de 
diferentes canais), há muitos caminhos 
para monetizar o público:

•	Postagens	patrocinadas	em	nome	
de marcas

•	Venda	de	produtos	físicos	ou	digitais

•	Influenciador	digital

“Essa ideia de negócio com pouco 
dinheiro oferece duas alternativas: 
produzir conteúdo sobre si próprio ou 
sobre algo que a pessoa goste de fazer 
(cozinhar, viajar, praticar esportes) 
ou oferecer seus serviços de produtor 
de conteúdo para outras pessoas”, 
explica Grof.

5. Vender um serviço
Para quem tem facilidade de executar 

algum serviço, oferecê-lo na internet 
pode ser uma boa ideia de negócio 
com pouco dinheiro. Muitas peque-
nas empresas cresceram baseadas 
em serviços, e, nesses casos, o maior 
investimento é o tempo. Escritores, 
designers gráficos, assistentes virtuais, 
consultores de SEO, maridos de alu-
guel, passeadores de cães, professores 
e profissionais imobiliários são alguns 
dos profissionais que podem se bene-
ficiar disso. 

“Prestar serviço nestas e em outras 
áreas pode ser bastante rentável para 
quem busca uma nova profissão ou quer 
se aprimorar em algo que gosta. A pes-
soa também pode oferecer seus serviços 
por meio de uma plataforma freelancer, 
como o 99Freelas, para aumentar suas 
chances de ser descoberto por aqueles 
que precisam de suas habilidades”, 
conclui o executivo.
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quando a pessoa seleciona produtos de 
lojistas internacionais ou locais também, 
negocia os valores com os fornecedores 
e faz os anúncios desses itens. Quando 
a venda é feita, ele passa o pedido ao 
fornecedor, que o atende em seu nome, 
e o empreendedor fica com a comissão 
negociada. “Ou seja, não precisa de 
dinheiro algum para começar. É um 
dos negócios mais rápidos e baratos”, 
ressalta Grof.

O executivo alerta: não será o nome 
do fornecedor que estará em jogo, mas 
sim o do empreendedor. Por isso, é 
preciso se certificar de sempre pedir 
uma amostra para ter certeza de que o 
fornecedor é confiável e que a qualidade 
dos produtos é adequada para vender 
aos clientes.

2. Negócio para animais  
de estimação

A indústria pet está cheia de oportuni-
dades também para pequenos negócios. 
Trata-se de um setor que movimenta 
mais de US$ 100 bilhões anualmente. 
Por isso, a demanda é garantida.

“A empresa para animais de estimação 
pode ser baseada em produtos ou ser-
viços - vendendo acessórios, comida ou 
brinquedos, ou até mesmo oferecendo 
cuidados pessoais, como caminhadas 
ou treinamento. Existem sites em que 
a pessoa se cadastra para hospedar ou 
passear com cães da vizinhança. Ou 
seja, é possível começar o negócio sem 
investimento e ter um ótimo retorno 
financeiro”, destaca o executivo.

3. Venda de comida caseira,  
como marmitas

Hoje há bastante gente trabalhando de 
casa, mas muitos não têm tempo para 
cozinhar. Por isso, quem sabe cozinhar 
e quer empreender nesta área tem uma 
opção de negócio extremamente viável. 
Antes de mais nada, os interessados de-
vem determinar onde serão os limites de 
entrega e quanto será cobrado pela refei-
ção, considerando os custos de transporte 
e a velocidade para realizar o delivery. 

“O empreendedor deve planejar um 
menu simples, mas saboroso, que irá se-
duzir as pessoas a fazerem pedidos, além 
de manter seus ingredientes baratos o 
suficiente para ter lucro, mas deliciosos 
o suficiente para atrair a clientela”, ex-
plica Grof. “Encontrar fornecedores de 
alimentos reduz os custos, e buscar o 
feedback dos clientes ajuda a melhorar 

Trimble abre 16 vagas  
em tecnologia

Nascida no Vale do Silício, a 
Trimble Inc., companhia multi-
nacional que desenvolve tecno-
logias para aumentar a produ-
tividade e diminuir custos em 
diversos setores, abre 16 vagas 
para diversas especialidades em 
tecnologia. Os cargos disponíveis 
são Full Stack Engineer, Quality 
Assurance Engineer, DevOps 
Engineer e Engineering Manager.

As vagas são para início imediato 
e todas na modalidade home office, 
mesmo depois da pandemia. Can-
didatos de todo o país podem aces-
sar o site https://careers.trimble.
com/ e conferir os detalhes. Para 
incentivar a presença feminina no 
setor, além do site de recrutamento 
da empresa, as mulheres podem 
encaminhar o currículo diretamen-
te para o e-mail womenemtech@
trimble.com.

Segundo Carla Poskus, Geren-
te Regional de People eXperience 
da Trimble, a empresa está em 

busca de profissionais engajados, 
que queiram fazer parte de um 
ambiente diverso e com muita 
oportunidade de crescimento.  
“Nossas vagas são direciona-
das para pessoas apaixonadas 
por tecnologia e inovação, que 
adotam a mentalidade de cresci-
mento e promovem um ambiente 
inclusivo, contribuindo com as 
suas expertises para elevar a 
equipe como um todo”, diz.

A Trimble foi certificada pelo 
GPTW como uma das melhores 
empresas de tecnologia para se 
trabalhar e está continuamente 
buscando tornar a experiência 
dos colaboradores cada vez mais 
extraordinária.

Além dos benefícios padrões, 
a Trimble oferece acesso a pro-
gramas e plataformas com foco 
no bem estar dos colaboradores, 
preocupando-se com a saúde física 
e mental de cada um. Mais detalhes 
em https://careers.trimble.com/


