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Não é só um detalhe

A publicação feita 
pela Transparência 
Internacional sobre a 
posição do Brasil no 
Índice de Percepção 
de Corrupção, 
de 2021, reflete a 
conjuntura atual do 
país

Também  permite a 
reflexão acerca de 
questões estrutu-

rais que a população, em 
regra, deixa de considerar. 
Em ano de eleição, mo-
mento em que os brasilei-
ros novamente tomarão 
decisões que influenciarão 
o futuro nacional, é im-
portante analisar o que os 
referidos dados sinalizam. 
Em termos relativos, o 
Brasil não ocupa uma boa 
posição, pois está na no-
nagésima sexta colocação 
em um ranking composto 
por cento e oitenta países. 

Ademais, a pontuação 
atingida pelo país (38) está 
abaixo da média dos países 
que integram o G20 (54), 
a América Latina e Caribe 
(41) e os BRICS (39). É 
preocupante o fato de que, 
embora tenha igualado a 
nota de 2020 e melhorado 
em relação aos números 
de 2018 e 2019 (35, em 
ambos os períodos), esteja 
razoavelmente distante 
dos quarenta e três pontos 
obtidos nos já longínquos 
anos de 2012 e 2014. 

Naquela época, a per-
cepção era mais positiva, 
embora a sociedade brasi-
leira estivesse em ebulição, 
período próximo à eclosão 
dos movimentos de rua 
de 2013 e que, em certa 
medida, tiveram duração 
estendida até o processo 
de impeachment da en-
tão presidente Dilma, em 
2016. Sob a ótica conjun-
tural, nota-se que há maior 
sensação de existência de 
corrupção atualmente, 
como apontam os números 
já referidos. 

O fim da Operação Lava 
Jato e as consequências 
(políticas e jurídicas) que 
advieram de tal cenário 
podem compor, em parte, 
a explicação para a men-
cionada percepção, mas 
não são suficientes. O 
comportamento corrup-
to, endêmico na história 
nacional, não está intrinse-
camente ligado à esquerda 
ou à direita, como algumas 
pessoas querem fazer crer. 

Ligada à conduta hu-
mana em maior ou me-
nor grau, a depender do 
contexto cultural de cada 
sociedade, a corrupção 
viceja em territórios nos 
quais as instituições não 
são moldadas de forma a 
representar efetivo óbice 
a desvios morais na vida 
pública. O arcabouço insti-
tucional, pouco valorizado 
no Brasil historicamente, 
pode ser vislumbrado 
como causa e efeito do 

ambiente corrompido que 
permeia o país. 

É causa, pois não é eficaz 
no combate aos compor-
tamentos desviantes dos 
agentes públicos, dada a 
frequente subordinação 
da análise de aspectos 
técnico-jurídicos dos casos 
suspeitos à visão político-i-
deológica do intérprete; é 
efeito, pois a edição de nor-
mas parece ser realizada 
de forma a não contribuir 
para a edificação de reali-
dade pautada pela noção 
de dignidade. 

As instituições assim 
moldadas podem servir 
como elemento indutor 
de condutas corruptas, 
além de reforçar a atuação 
de pessoas que eventu-
almente queiram agir de 
má-fé na área pública. A 
decomposição do valor da 
vida social é, desse modo, 
continuamente nutrida em 
um ciclo de vício compor-
tamental permitido (cau-
sa) e fomentado (efeito) 
institucionalmente. 

A corrupção produz efei-
to deletério no ambiente 
democrático, pois diminui 
a percepção da comunida-
de quanto à importância 
das estruturas participa-
tivas na vida prática das 
pessoas, algo que é com-
provado pela ascensão, em 
várias partes do planeta, 
de uma visão populista (de 
direita e de esquerda), a 
qual é caracterizada pela 
proposição de soluções 
simples para problemas 
complexos, com ênfase no 
carisma de alguma figura 
política. 

Na seara econômica, o 
comportamento corrup-
to é igualmente nocivo, 
dado que implica maiores 
custos de transação aos 
investidores nos diversos 
momentos de atuação no 
mercado, com impacto 
negativo sobre o ambiente 
de segurança jurídica do 
país e, consequentemen-
te, menor atratividade 
de capitais e redução da 
possibilidade de geração 
de riquezas. 

Não é possível analisar o 
comportamento corrupto 
em geral (e do agente pú-
blico, em especial) como 
algo de menor importância 
em ano de eleição, man-
tendo o foco somente na 
questão econômica, dada 
a sofrível situação em que 
se encontra, na média, 
a população brasileira, 
sobretudo em contexto 
pandêmico. A degenera-
ção moral no campo polí-
tico atinge a estrutura da 
democracia e da economia, 
muitas vezes compondo 
parcialmente a origem dos 
problemas. 

A população está dian-
te de um falso dilema: a 
corrupção não é só um 
detalhe.

(*) - É advogado, doutor em Direito 
pela USP e professor de 
Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Elton Duarte Batalha (*)

O termo sustentabilidade está cada vez mais em alta. 
Preocupados com o meio ambiente, empresas e consu-
midores estão mais responsáveis tanto com questões 
ambientais como sociais. Reaproveitar materiais e móveis 
usados e transformar em algo novo é uma das inúmeras 
práticas sustentáveis disponíveis. Além disso, o mercado 
também encontrou uma outra solução para colaborar com 
a preservação do meio ambiente - agora é possível alugar 
móveis por assinatura.

Os móveis sustentáveis são aqueles feitos de matéria
-prima que não prejudica o meio ambiente ou de material 
reciclado. O fato de serem sustentáveis não implica queda 
na qualidade - eles garantem durabilidade em seu uso, evi-
tando, assim, o consumo e o descarte excessivo. Madeiras 
sustentáveis, de refugo ou paletes são alguns exemplos.

“Apenas na Grande São Paulo, 27 mil toneladas de 
resíduos são enviadas para aterros sanitários todos os 
dias, sendo a maior parte desse lixo formado por móveis 
descartados, na maioria das vezes, antes do final da sua 
vida útil e de maneira incorreta. Precisamos repensar o 
consumo e promover o uso mais eficiente dos recursos”, 
explica Pamela Paz, fundadora e CEO da Tuim, primeira 
empresa de móveis por assinatura do Brasil.

Além de um lar ecologicamente correto, os móveis 
sustentáveis garantem uma decoração única. A executiva 
listou algumas vantagens na adoção dos móveis susten-
táveis, confira: Um dos maiores benefícios é o consumo 
inteligente. Grande parte das coisas que compramos 
diariamente não são reaproveitadas, colaborando cada 
vez mais para o acúmulo de lixo. Além disso, muitos itens 
são altamente prejudiciais ao meio ambiente durante sua 
etapa de produção.

“A ideia dos móveis por assinatura surgiu inicialmente 
por conta dessa preocupação ambiental. Nossas necessi-
dades mudam diariamente e, por isso, quando alugamos 
uma mobília contribuímos no aumento da sua vida útil. 
Caso os nossos interesses, sonhos e necessidades mudem, 
não precisamos necessariamente descartar aquele móvel, 
basta trocá-lo por outro que faça mais sentido naquele mo-
mento ou fase da sua vida. Isso diminui o uso de recursos 
naturais, a exemplo da própria madeira”, afirma Pamela.

A nova tecnologia conhecida 
como metaverso, financiada pelo 
presidente-executivo Mark Zu-
ckerberg, fundador do Facebook, 
atual Meta, pretende fazer inves-
timentos de US$ 10 bilhões por 
ano. De acordo com o Financial 
Times, a Meta conta com diversos 
pedidos concedidos pelo Escritório 
de Patentes dos Estados Unidos 

para tecnologias que armazenam 
os dados biométricos para ajudar a 
alimentar o que o usuário vê e assim 
garantir que seus avatares digitais 
sejam animados de forma realista. 

“Será um novo universo, um 
novo mundo. Pretendemos ser a 
primeira empresa do Brasil a ter 
registros de marcas e patentes no 
metaverso”, afirmou o Presidente 

do Grupo Marpa - Marcas, Paten-
tes, Inovações e Gestão Tributária, 
Valdomiro Soares. Para ele, essa é 
uma grande oportunidade para as 
propriedades intelectuais investi-
rem numa tecnologia totalmente 
nova e que pode revolucionar o 
mundo dos negócios, e a forma de 
se fazer publicidades. 

‘’Investir no metaverso, pode ser 

essencial para beneficiar as marcas, 
e trazer um grande investimento do 
mundo real, para o mundo digital. 
Sem dúvida esse é um grande pas-
so para a valorização de grandes 
marcas” comentou, ao ressaltar que 
todo esse investimento em patentes 
dentro da tecnologia pode agregar 
valor, tanto para as empresas, 
quanto para a própria meta, visando 

assim o futuro das marcas. 
“O mundo daqui pra frente vai ser 

todo feito em cima de novas tecno-
logias, e mundos virtuais, como a 
meta, portanto o investimento na 
tecnologia é totalmente necessário 
para continuar alavancando as ven-
das do comércio, e o crescimento de 
empresas”, afirma. - Fonte e outras 
informações: (www.marpa.com.br).

Rafael Caillet (*)
 

Apesar do avanço tec-
nológico que acome-
teu o país nos últimos 

anos, especialmente no que 
diz respeito às organizações 
brasileiras, ainda é comum 
nos depararmos com pré-
julgamentos quanto a quem 
pode ou não contar com a 
presença de soluções ino-
vadoras, bem como o real 
propósito de ferramentas 
digitais. 

Claro, é natural que dúvi-
das sejam levantadas sobre 
o tema, considerando o 
grande número de possibili-
dades operacionais a serem 
implementadas por meio da 
automatização. Nesse senti-
do, o primeiro passo para que 
oportunidades transforma-
doras sejam extraídas junto 
à inovação é compreender, 
na prática, como a máquina 
irá convergir com a empresa 
e seus profissionais. 

Sem dúvida, a RPA, ou 
Automação Robótica de Pro-
cessos, surge como uma das 
alternativas mais adequadas 
para os que buscam entrar na 
era digital. Em resumo, sob a 
ótica do gestor e suas equi-
pes internas, será realizado 
um diagnóstico abrangente 
sobre o que deve ficar a cargo 
da tecnologia, liberando os 
colaboradores para tarefas 
fundamentalmente estraté-
gicas, relacionadas ao core 
business do negócio. 

Com soluções personalizadas será possível automatizar etapas e 
reformular de vez o fluxo operacional.

Por que sua empresa deveria 
investir em automação?

A Automação Robótica de Processos, surge como uma das alternativas mais adequadas para os que 
buscam entrar na era digital

sob diversos aspectos. Por 
exemplo, olhando para a 
área comercial, em que o 
nível de exigência merca-
dológica só tende a crescer, 
os ganhos analíticos são 
revertidos em referenciais 
seguros para a tomada de 
decisão. 

Em outras palavras, a equi-
pe de vendas poderá utilizar 
o respaldo digital em prol de 
políticas condizentes com o 
que o público-alvo está pro-
curando. No âmbito interno, 
o líder terá clareza para 
identificar pontos de melho-
ria, a fim de sustentar um 
desempenho empresarial 
satisfatório, sem que o fator 
humano seja prejudicado 
por tarefas pouco intuitivas, 
que costumam tomar tempo 
hábil e desvalorizar a figura 
do profissional. 

Não seria nenhum exagero 
afirmar que, aqui, a máquina 
servirá ao protagonismo do 
colaborador, e não o contrá-
rio. Para concluir, partindo 
do princípio de que a RPA 
cumprirá uma função es-
calável e personalizada, a 
empresa encontrará todas 
as condições necessárias 
para entrar de vez em um 
novo estágio de competiti-
vidade, destacando-se em 
um mercado cada vez mais 
atento ao que a inovação 
pode oferecer. 

 
(*) - É CEO da Oystr (https://www.

oystr.com.br/).
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A tecnologia se limita a 
segmentos específicos? - 
Um dos mitos mais comuns 
quando o assunto é transfor-
mação digital, certamente, 
repousa sobre o acesso a 
plataformas de automação 
por parte de determinados 
setores. Afinal, a RPA só 
pode ser aplicada por cor-
porações maiores, de áreas 
com expertise no campo 
tecnológico? 

A resposta é negativa e 
abre espaço para um debate 
bem-vindo, na medida em 
que muitas empresas, dos 
portes mais variados, estão 
inseridas em um contexto 
de retomada do crescimen-
to. Fazendo jus à afirmação 
que intitula o artigo, de 
fato, a RPA é para todos. 
Contando com o apoio de 
um fornecedor reconhecido 
pelo mercado, com soluções 

personalizadas e capazes de 
atender às demandas apre-
sentadas pela organização, 
será possível automatizar 
etapas e reformular de vez 
o fluxo operacional. 

Nesse caso, a participação 
de especialistas é essencial, 
para que o contratante tenha 
a certeza de que o investi-
mento realizado seja feito de 
modo assertivo, sem gastos 
exorbitantes e com pouca 
precisão.  Ao investir em mé-
todos que visam a automati-
zação, é de suma importância 
que a companhia tenha em 
mente os benefícios ligados 
à presença da tecnologia no 
dia a dia das operações. 

Além dos ganhos pro-
cessuais e técnicos, que 
fomentam um ambiente de 
mais eficiência e agilidade, os 
efeitos também se estendem 
para o escopo estratégico, 

Por que devemos 
optar por móveis sustentáveis?

Os móveis sustentáveis garantem bem-estar, preservação 
ambiental e colaboram com as próximas gerações. Promo-
vem um estilo criativo, mais próximo do neutro e rústico, 
mas também incríveis e requintados. A indústria moveleira 
possui inúmeros impactos ambientais diante do grande 
volume de resíduos gerados, da exploração irracional, 
desperdício de madeira e do uso de substâncias tóxicas. 

Por isso, a executiva destaca que na Tuim todos os móveis 
são feitos com madeira reflorestada, uma condição muito 
importante para a promoção de práticas sustentáveis. Os 
móveis usados, quando não doados, costumam ser deixa-
dos nas ruas, rios, rodovias e com a chuva, podem criar 
mofo, transmitir bactérias e intensificar as enchentes em 
grandes centros urbanos. Paletes, latas, pneus, malas e 
muitos outros objetos podem ser transformados em ca-
deiras, mesas, aparadores e peças de decoração. 

Estas soluções, além de sustentáveis, são bonitas, cria-
tivas e econômicas. “O aluguel, por exemplo, também é 
uma solução sustentável que contribui para a redução 
de descarte. Caso o móvel não tenha mais utilidade, ele 
pode dar mais vida, cor e alegria para outro lar”, conclui 
Pamela. - Fonte e mais informações. acesse: (https://
tuim.com.br/).

Os móveis sustentáveis são aqueles feitos de matéria-prima que 
não prejudica o meio ambiente.
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Metaverso pode “revolucionar” o mundo

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br Tel: 3106-4171


