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Revivendo  
a síndrome  
do touro

Abrimos 2022 com a 
sinalização de que 
viveremos um ciclo 
de tensão, envolto no 
cobertor eleitoral. 

A par das costumeiras 
escaramuças que o 
país costuma abrigar 

sob a teia de uma guerra 
pelo poder entre prota-
gonistas que lutam para 
aumentar sua fatia de bolo, 
desta feita estaremos dian-
te de uma encruzilhada: à 
direita, descortina-se uma 
trilha de curvas e buracos, 
que dificultam a caminhada 
dos peregrinos pela régua 
civilizatória; à esquerda, 
uma vereda também sinuo-
sa, que impede descortinar 
horizontes claros. 

O fato é que, mais uma vez, 
padeceremos da síndrome 
do touro, caracterizada 
pela sentença: pensar com 
o coração e arremeter com a 
cabeça. Não é novidade. Os 
ciclos eleitorais são propí-
cios a expandir os níveis de 
emoção e a enfraquecer as 
taxas de racionalidade. País 
tropical, o Brasil lapida a 
feição de  território emotivo, 
diferente do modus vivendi 
de nações que forjaram a 
identidade no cimento da 
racionalidade, como os pa-
íses nórdicos, por exemplo.

Olhemos para o pano de 
fundo, onde está a lenha 
que alimentará fogueiras 
de múltiplos tamanhos: a 
avaliação de três anos do 
governo Bolsonaro; a cri-
se sanitária, com a troca 
de chumbo grosso entre 
guerreiros da situação e da 
oposição; a discussão sobre 
as vacinas, um tema de in-
tensa polêmica; a avaliação 
dos governos estaduais. 

As operações espetaculo-
sas da Polícia Federal, como 
esta recente que teve como 
alvo o ex-governador de São 
Paulo, Márcio França, que 
volta a disputar o governo 
em outubro próximo pelo 
PSB; a crise hídrica, com 
falta de chuva em algumas 
regiões, rebaixamento do 
nível dos reservatórios e 
excesso de água em outras: 
as inundações na Bahia, Mi-
nas Gerais e outros Estados 
garantindo imagens fortes 
no espaço eleitoral. 

Os dois principais fo-
gueteiros serão Jair e Luis 
Inácio. O presidente, como 
mostra todos os dias, ten-
de a reforçar a condição 
de vítima, valendo-se do 
escudo emotivo originado 
pela facada de um maníaco, 
Adélio Bispo, cuja recor-
rência ilustra a expressão 
do bolsonarismo desde 
2018. A recente obstrução 
intestinal, que interrompeu 
o périplo do presidente em 
SC, foi mais um episódio 
perpetrado pelo Senhor 

Imponderável, que costuma 
nos visitar.  

Lula, de seu lado, mostra-
-se como o benfeitor dos 
pobres, famintos e distan-
tes do pão sobre a mesa. 
E mais: sem o rancor ver-
borrágico de outrora; ao 
contrário, veste o manto 
da união, sob a bandeira de 
um pacto supra-partidário, 
com que espera ter apoio 
de entes à esquerda e à 
centro-direita. Sua aliança 
com Geraldo Alckmin, ex-
-tucano, possível candidato 
a vice em sua chapa, está 
sendo chamada de “estra-
tégia das tesouras, cujas 
bandas abertas parecem 
mostrar diferenças. 

Ambas, porém, cortam 
apenas para o lado desejado 
por quem as manuseia. As 
redes sociais batem bum-
bo: gato e rato se unem. 
Até composições musicais 
viralizam exibindo as “pecu-
liaridades” destes animais. 
O lavajatismo será acusado 
de exorbitâncias. O troco 
virá na esteira de lembran-
ças sobre o mensalão e o 
petrolão, a serem tirados do 
baú e exibidos como trunfo 
para mostrar a corrupção na 
era lulista. A questão será: 
o discurso “pegará”? 

As massas se incomodarão 
com o passado ou preferirão 
ouvir mensagens diferentes 
que denunciavam os sub-
terrâneos da corrupção? 
Eis algumas situações que 
tendem a balizar atitudes 
e o sistema cognitivo dos 
eleitores: o estado da eco-
nomia, falta de dinheiro no 
bolso, greves controladas 
ou um cordão de movi-
mentos reivindicatórios, 
enfim, o Produto Nacional 
Bruto da Felicidade Social, 
o PNBF. Entre 0 e 10, que 
nota ganhará em setembro/
outubro?

A insatisfação/satisfação 
se fará presente nas urnas. 
As emoções ganharão teor 
expressivo junto às corren-
tes das margens, mas encon-
trarão resistência por parte 
de contingentes do meio 
da pirâmide. Assistiremos 
a uma campanha eleitoral 
paralela, com registros bom-
básticos nas redes sociais. 
Será uma guerra de verbos e 
adjetivos, desfechados prin-
cipalmente por partidários 
de Bolsonaro e de Lula.  

Chegaremos esgotados 
em outubro. Afinal, o país 
continuará patinando no 
mesmo lugar ou dará um 
salto seguro para enfrentar 
o amanhã? O sentimento 
deste escriba é de que a 
crise ensejará oportuni-
dades para o Brasil. Mes-
mo revivendo a síndrome  
do touro.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Agilidade x propósito
Por que investir em um software personalizado para sua empresa?

AI/Mouts

Dionei Reichert (*)

Agilidade é a palavra de ordem 
no mercado atual. A tecnologia 
veio contribuir para otimizar 

processos e automatizar tarefas, mas 
também potencializou a necessidade de 
uma resposta rápida diante do contato 
ou solicitação do cliente.

 
Percebemos isso quando demoramos 

cinco minutos para retornar uma men-
sagem de whatsapp, não é mesmo? A 
pessoa do outro lado nos pergunta se 
estamos vivos ou coloca uma sequência 
de pontos de interrogação. Essa veloci-
dade necessária nos negócios faz com 
que os empresários invistam cada vez 
mais em tecnologia. 

 
Um estudo realizado pela SBVC 

(Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo) em parceria com Oasis 
Lab Innovation Space, revelou que 
durante a pandemia, os investimentos 
do setor em transformação digital 
cresceu 87%. 

 
Além da agilidade, outro fator decisi-

vo é a qualidade do produto oferecido. E 
nesse quesito a tecnologia também vem 
somar concentrando dados, otimizando 
processos e direcionando o profissional 
para a atividade que realmente exige 
habilidade e criatividade humana. 

 
Quando o assunto é software muitas 

empresas acabam optando por soluções 
prontas, com baixo potencial de cus-
tomização, o que dificulta a criação de 
vantagens e diferenciais competitivos. 
E por que investir em um sistema per-
sonalizado? Um software personalizado 
é feito sob medida, desenvolvido de 
acordo com as necessidades de uma 
empresa. Ele tem como principal 
objetivo potencializar os processos 
operacionais e administrativos de uma 
forma mais eficaz em comparação aos 
softwares prontos. 

News@TI
para muitos brasileiros. De acordo com a analista de Economia 
Thais Herédia a queda do desemprego é uma boa notícia porque 
significa que estamos entrando em um ritmo de retomada do 
emprego. A prova dessa porcentagem são empresas abrindo 
cada vez mais vagas para o ano de 2022 em diversos setores. 
Um exemplo é a escola de empreendedorismo BiUP Educação, 

200 vagas de emprego na área de vendas  
em São José dos Campos

@Segundo o IBGE a taxa de desemprego no Brasil com-
parando agosto de 2021 com agosto de 2020 caiu para 

13,2%, o que representa uma esperança para a economia e 

ricardosouza@netjen.com.br

As empresas que procuram por esse 
sistema querem a garantia de que serão 
atendidas em todas as necessidades, 
com resposta eficiente aos problemas 
apresentados. Outro ponto que merece 
destaque é a segurança, pois com ele os 
dados ficam seguros na conta da própria 
empresa. Além disso, o empresário tem 
total independência, sem vínculos com 
o mercado. 

 
Para iniciar o processo de construção de 

um software para sua empresa é necessá-
rio primeiramente avaliar o propósito da 
mesma e identificar as necessidades do 
cliente, estar atento às dúvidas, chamados 
e principais reclamações. Com esta base 
e através de um “Discovery”, é possível 
literalmente descobrir a real necessidade 
do cliente formatando um escopo de pro-
jeto ideal, atendendo suas expectativas.

 
O próximo passo é trabalhar com 

uma metodologia que esteja alinhada 
aos princípios da empresa ou cliente. 

Conhecer as bases de cada método 
de desenvolvimento do projeto é um 
dos primeiros passos para fazer uma 
escolha segura.

 
Ainda observamos em alguns mo-

mentos a importância de seguir com 
uma metodologia mais tradicional, com 
entregas no final do projeto ou seguir 
em uma linha de prototipação.

Porém, cada vez mais estamos seguin-
do a linha de metodologias ágeis, que 
são mais flexíveis e tem uma entrega 
contínua de resultados. 

 
Outro ponto que vale a pena consi-

derar é uma proximidade maior com 
o cliente. Apesar de toda tecnologia 
envolvida, nada substitui o contato 
humano e facilita a busca de feedbacks 
e alinhamento de expectativas.

(*) Acumula 20 anos na área de tecnologia e 
atualmente exerce o papel de Account and Project 
Manager e, é também o responsável pela conta de 
clientes internacionais na empresa de tecnologia 

Mouts, com sede em Blumenau.

A contratação de serviços de outsour-
cing, especialmente no que diz respeito 
à tecnologia, tem se tornado uma prática 
comum entre empresas brasileiras que 
buscam automatizar etapas operacionais e 
conquistar um novo estágio de eficiência 
e agilidade. Não por acaso, muitas lide-
ranças enxergam na terceirização uma 
saída positiva para solucionar gargalos 
sem realizar gastos exorbitantes, fato que 
poderia comprometer a saúde financeira 
da organização. Entretanto, é importante 
compreender que as razões pelo sucesso 
de iniciativas do tipo não se limitam à 
vantagem econômica. 

 
As mudanças provocadas por proce-

dimentos terceirizados são numerosas 
e atingem a cultura corporativa sob 
diversos aspectos. Não se trata somente 
de delegar atividades específicas para 
profissionais preparados para conduzi-
-las, mas de modificar, de forma ampla, 
a relação da empresa com o que há de 
mais transformador em termos digitais 
nos dias de hoje. Por isso, ao contratar 
um projeto de outsourcing de TI, o ges-
tor abre as portas de seu negócio para 
um universo de possibilidades a serem 
exploradas, impactando seus colabora-
dores e consolidando um posicionamento 
mercadológico de destaque.

 
Automatização ganha um olhar 
estratégico

Sem o suporte de especialistas no seg-
mento, para uma empresa com pouca ou 

quase nenhuma expertise em tecnologia, 
dificulta-se a assertividade por trás da im-
plementação de soluções inovadoras. Em 
outras palavras, é possível que o líder, junto 
de suas equipes de profissionais, permane-
ça alheio aos principais benefícios ligados 
à automatização, ou seja, poderá faltar um 
referencial técnico bem estabelecido, que 
realize um diagnóstico pontual de como e 
onde a inovação deve intervir. 

 
Por meio da terceirização, a companhia 

consegue estruturar um departamento de 
TI capaz de corresponder às demandas 
apresentadas, contando, por exemplo, com 
a locação de equipamentos, plataformas de 
armazenamento de dados e ferramentas 
de cibersegurança que culminam em uma 
maturidade digital que agregue valor. 

 
Para os que buscam potencializar a pro-

dutividade, otimizar processos, melhorar o 
monitoramento interno ou até mesmo se 
aproximar do cliente em uma abordagem 
que priorize a experiência do usuário, o 
outsourcing é para todos. E por ser tão 
democrático, tem angariado um espaço de 
sucesso no meio corporativo, assumindo 
uma missão de caráter decisivo em tem-
pos em que o elemento tecnológico é um 
diferencial competitivo. 

 
É possível ter foco total no core 
business

Tomando como exemplo a perspectiva 
do gestor, a fim de responder à pergunta 
que intitula o artigo, além das inúmeras 

contribuições que citamos anteriormente, 
a terceirização de processos traz clareza 
para que a empresa contratante centralize 
seus esforços no que realmente importa: 
seu core business. 

 
Isso demonstra a importância de se 

enxergar a delegação de operações com 
a devida complexidade. Ao redirecionar 
a tutela de atividades que envolvem a 
tecnologia, dessa vez para profissionais 
especializados, que possuem como apor-
te soluções e equipamentos de última 
geração, o líder se depara com a opor-
tunidade de liberar seus colaboradores 
para tarefas mais estratégicas, que os 
valorizem e estimulem suas principais 
capacitações. O resultado é um back-
ground digitalizado, seguro e orientado 
à eficiência operacional, servindo de 
respaldo técnico para que a organização 
explore o cerne do negócio, em prol de 
seu próprio crescimento. 

 
Concluindo o texto, destaco que a 

entrada na era digital depende de inicia-
tivas conscientes e, principalmente, que 
considerem a verdadeira amplitude do 
tema. Para lideranças corporativas, esse 
é um compromisso a ser firmado todos os 
dias. Entretanto, é importante enfatizar 
que ninguém está sozinho nessa jornada 
– o outsourcing é um caminho estável 
para um novo patamar de desempenho 
empresarial por meio da inovação. 

 
(Fonte: Andrea Rivetti é CEO da Arklok).

Por que a terceirização é preferida pela liderança?

localizada em São José dos Campos, interior de São Paulo, que 
está abrindo 200 vagas para ganhar velocidade de crescimento 
neste ano. Os interessados em concorrer às vagas poderão 
se inscrever diretamente no link (https://biupeducacao.com/
faca-parte-do-time/), onde deverão preencher seus dados e 
aguardar o time de recrutamento entrar em contato. 


