
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) Laurinda Machado Lobato (1941-2021) 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, 08 de fevereiro de 2022 Negócios6

O eleitor-mutante

O brasileiro não tem 
a convicção de um 
anglo-saxão, para 
quem pau é pau, 
pedra é pedra. 

Dependendo do mo-
mento e das circuns-
tâncias o pau pode 

ter a consistência de pedra a 
ponto de o homo brasiliensis 
jurar diante de um tronco 
de madeira que se deparou 
com uma dura rocha. Essa 
característica tem raízes no 
dna do nosso povo, alegre e 
acolhedor, flexível e adaptá-
vel aos momentos.

Somos um povo de paz. 
Que procura harmonizar 
posições, tirando proveito 
das situações, piscando à 
direita e à esquerda. Não 
somos de pegar forte no 
trabalho, dizem. Conta-se, 
até, a historinha do brigadei-
ro Eduardo Gomes (UDN), 
em seu primeiro comício, 
no Largo da Carioca, no RJ 
idos de 1945: “brasileiros, 
precisamos trabalhar”. Do 
meio do povo, um ouvinte 
gritou: “vixe, já começou 
a perseguição”. O comício 
quase acabou.

O fato é que não cul-
tivamos a semente das 
convicções. Somos afeitos 
às imprecisões. “Quantas 
horas o senhor trabalha 
por semana”? “Mais ou 
menos 36 horas”. “O senhor 
é católico”? “Sou, mas não 
vou à missa”. Petrolina não 
viu, até hoje, uma gota de 
petróleo de sua terra, nem 
Petrolândia ali perto. Quem 
leu Jorge Amado chega à 
conclusão de que a Bahia 
de Todos os Santos deveria 
ser apropriadamente cha-
mada de Bahia de Todos os 
Pecados.

Já o gordo pernambu-
cano Ascenso Ferreira, 
genial intérprete da nossa 
cultura, cantava: “Hora de 
comer – comer! Hora de 
dormir – dormir! Hora de 
vadiar – vadiar! Hora de 
trabalhar? - Pernas pro ar 
que ninguém é de ferro!”

Nada por aqui é definitivo. 
Há sempre um acréscimo, 
um “porém”, um drible 
dando curvas no foco das 
interlocuções. No terreno 
da teatralização política, 
isso é mais frequente. Daí 
a flexibilidade que mede 
as condutas do eleitor 
brasileiro. Não temos mais 
a lealdade que se via nos 
tempos da UDN e do PSD, 
partidos que dominaram a 
cena no passado. Há, hoje, 
uma intermediação de fa-
tores a influir na decisão 
do eleitor. 

O eleitor sobe à gangorra 

por meio de alguns empu-
xos. O primeiro é o bolso, ga-
rantido por um emprego ou 
adjutório com o qual possa 
ajudar a família. O segundo 
fator é a proximidade com 
o candidato, aqueles com 
melhores condições de su-
prir as demandas. O eleitor 
faz comparações. O terceiro 
é o discurso do candidato, 
aquilo que o diferencia de 
outros e que também tem 
condição de ser avaliado: 
será que este candidato fará 
mesmo o que promete? 

Por isso, o candidato deve 
demonstrar os meios para 
a execução de suas pro-
messas. A seguir, aparece 
o grupo de referências, 
as entidades e lideranças 
respeitadas da região, cujas 
opiniões sobre os perfis são 
ouvidas e respeitadas. A 
própria maneira do candi-
dato se apresentar – formas 
de vestir, de se locomover (a 
pé, de carro), de gesticular 
e se mover em palanques 
– chama a atenção. O es-
palhafato, nesses tempos 
mais tristes e de prevenção 
– afasta.

O Brasil da pandemia é 
capaz de encher as ruas com 
gente clamando por mudan-
ças, o que funcionará como 
aríete contra os espetáculos 
falsos da política. O eleitor 
está mais apurado, mais 
exigente, mais desconfia-
do. As pesquisas mostram 
a inclinação do eleitorado 
para as mudanças. O alto 
índice de rejeição dos dois 
principais candidatos revela 
desinteresse pela política, 
um puxão de orelhas nos 
políticos e suas práticas. 

Programas eleitorais mos-
trando candidatos como 
produtos de consumo de 
massa, com a imagem cons-
truída via efeitos cosméti-
cos, podem ser um bume-
rangue. O que se vê hoje no 
cenário é um triste retrato 
da longa distância que se-
para os anseios do povo do 
discurso dos candidatos. 

Não existe a menor co-
nexão entre o recado das 
massas, esse ativismo an-
sioso que corre pelas redes 
sociais, viagens e falas vazias 
dirigidas a pequenos públi-
cos escolhidos pelas asses-
sorias. Maior prova é este 
início de campanha gelado, 
de acusações recíprocas e 
desprovido de engajamento. 

Por último, o espírito do 
tempo, o vento da mudança. 
Quando o vento corre para 
um lado, ensinava meu sau-
doso pai, ninguém desvia 
sua direção.

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

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

Gaudêncio Torquato (*) 

News@
HLB Brasil desenvolve novo serviço de TI 
com foco em lideranças

@De acordo com levantamento feito pela HLB Brasil, 80% das altas 
administrações das empresas não têm monitoramento e entendimento 

formal e efetivo sobre o que se passa no setor de TI, ao mesmo tempo 
em que todas as ações e planos dependem da participação direta da área. 
Para ajudar CEOs, CFOs e gestores, a HLB Brasil desenvolveu uma meto-
dologia única para trabalhar a auditoria e assessoria à alta administração 
da empresa na gestão da TI, com soluções que focam em: Diagnóstico do 
momento atual da área de TI; Aplicação e testes técnicos de auditoria; 
Relatório de análise de fragilidades e pontos de risco; Assessoramento 
e acompanhamento de planos de ação para o desenvolvimento da área; 
Assessoramento e elaboração de planos de contingência e Assessoramento 
permanente sobre os KPIs da área de TI (www.hlb.com.br).

TI

Internet das Coisas e 5G 
tornando as cidades  

mais inteligentes
Um interessante projeto de pesquisa envolvendo a cidade australiana de Brimbank e a Swinburne University 
of Technology une tecnologias, cujo uso vem crescendo aceleradamente, a Internet das Coisas (IoT, 
Internet of Things), 5G e computação na nuvem. 

stnazkul_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Como parte do projeto, na 
frota de caminhões de co-
leta de lixo da cidade serão 

instalados equipamentos IoT, como 
câmeras de alta resolução e senso-
res GPS. Enquanto os caminhões 
rodam, os dados capturados pelas 
câmeras e sensores são enviados 
em tempo real para um sistema 
hospedado na nuvem, mostrando os 
equipamentos urbanos que necessi-
tam manutenção, tais como placas 
de trânsito, semáforos, abrigos de 
ônibus e buracos nas ruas. 

Equipes de manutenção poderão 
ser despachadas automaticamente 
para resolver os problemas; já as 
equipes que estão em campo toma-
rão conhecimento das necessidades 
de manutenção através de seus 
telefones e podem intervir mais 
rapidamente. 

Backoffice: qual a relevância para o 
sucesso nos negócios?
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VAO backoffice é tudo que acontece 

nos bastidores para o sucesso de 
qualquer negócio, dos pequenos aos 
grandes. Ele reúne todos os proces-
sos de retaguarda de uma empresa, 
ou seja, administrativo, financeiro, 
estoque, jurídico, recursos huma-
nos, entre outros não vinculados 
à atividade fim. Geralmente, esses 
setores não têm contato direto com 
os clientes e cometem o erro de não 
se comunicarem de forma adequada 
entre si, mas seus procedimentos são 
essenciais para os processos internos 
e tudo que fazem reflete diretamente 
no lucro da instituição e na satisfação 
do cliente.

O desafio atual é saber como gerir 
o backoffice, a fim de integrar todos 
esses processos e colocar em prática 
um controle eficaz das atividades. As 
inseguranças que surgiram devido à 
pandemia da Covid-19, mostraram 
que precisamos  pensar para além 
de controles manuais e como é im-
portante ter um sistema de gestão 
que integre com segurança todos os 
processos internos da empresa, que 
também funcione no home office, e 
que seja hospedado na nuvem. 

É preciso investir em tecnologias 
que permitam um modelo integrado, 
onde todos conseguem acompanhar 
o desenvolvimento dos processos, 
atendimentos de demandas, produ-
tividade entre outros indicadores 
importantes, seja funcionário ou líder 
de uma empresa. Conforme destaca 
Carlos Magalhães, da Xcellence & 
Co., "ambientes voláteis e incertos 
apresentarão continuamente novos 
desafios, exigindo que as organiza-
ções antecipem, identifiquem e rea-

jam rapidamente a mudanças rápidas. 
O futuro Centro de Excelência (CoE) 
nas empresas pode ajudar os negócios 
em geral com modelagem sofisticada 
e recursos de suporte a decisões, 
utilizando uma gama mais ampla de 
fontes de dados internos e externos 
e habilidades analíticas avançadas".

Informações centralizadas  
e sem fronteiras

O backoffice de todo negócio conta 
com muitas tarefas manuais, burocrá-
ticas e repetitivas, necessárias para 
manter a operação rodando. Para 
otimizar essa rotina, diminuindo o 
índice de erros humanos, o ideal é 
contar com um sistema integrado, que 
engloba a gestão de atendimento e a  
automatização de processos. 

“As vantagens de um bom software de 
gestão são inúmeras, entre elas, pode-
mos citar a centralização da informação. 
Esse tipo de plataforma evita a perda 
de documentos, falhas por processos 
manuais, retrabalho, gastos desneces-
sários, entre outras funcionalidades”, 
explica Irene Silva, CEO da Ellevo, refe-
rência nacional no desenvolvimento de 
soluções em tecnologia para gestão de 
atendimento e serviços, automatização 

de processos, help desk, service desk 
e serviços compartilhados. 

Irene ainda destaca que esse tipo de 
software pode auxiliar na comunica-
ção, fluxo de processos, realização e 
atualização de inventários, contratos 
e realização de tarefas das empresas. 
“O sistema é dividido em módulos e 
muitas tarefas podem ser automati-
zadas, o que contribui para melhoria 
contínua das rotinas da empresa”. 

Funções essenciais de um 
sistema integrado 

No caso da Plataforma Ellevo, Irene 
explica que as funções que a solução 
desempenha são comparadas às de 
20 softwares diferentes, aplicados e 
instalados separadamente nas em-
presas. “Este é um dos motivos pelos 
quais os processos se tornam mais 
eficientes, eles se integram”. 

Importante lembrar que com o uso 
de sistema de gestão integrada tudo 
fica armazenado em um único banco 
de dados, que pode ser acessado 
sempre que necessário, facilitando, 
assim, a tomada de decisões. “ Exem-
plo disso, é que mesmo que um cola-
borador seja desligado, seu trabalho 
fica armazenado no sistema”, explica. 

Outro ponto importante da platafor-
ma é a migração do software de gestão 
de um servidor interno para a nuvem. 
“Isto reduz custos em equipamentos 
e manutenção, permitindo, desde que 
habilitado e conectado à internet, 
acessar os dados de qualquer lugar, 
pelo computador, tablet ou smart-
phone. A nuvem também permite 
controlar diferentes níveis de acesso 
aos documentos”, finaliza Irene.

Após os problemas apontados 
serem sanados, as equipes atu-
alizarão o sistema, reduzindo   o 
tempo necessário para identificar, 
documentar e corrigir os problemas, 
além de eliminar a necessidade de 
relatórios e checagens manuais 
dispendiosas.   

O projeto, que está sendo apoia-
do por verbas do governo central 
australiano, pode vir a ser mais um 
passo rumo às cidades verdadeira-
mente inteligentes.  

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade  
de São Paulo, é diretor do Fórum  

Brasileiro de IoT.

Shopee Brasil abre inscrições para seu primeiro programa de trainee
A Shopee, plataforma de comércio eletrônico 

que conecta vendedores, marcas e consumido-
res, abre hoje inscrições para o seu primeiro 
programa de trainee no Brasil, o Shopee 
Trainee Program. A empresa irá selecionar 
e desenvolver 20 jovens talentos para atuar 
em diversas áreas como Operações, Comercial, 
Produtos, Business Intelligence, Recursos Hu-

manos, Finanças e Marketing. O programa é 
aberto a candidatos formados (a partir de 2019) 
em qualquer curso de graduação e universidade 
ou faculdade e que residam no país.

“A Shopee é uma empresa que está cres-
cendo no Brasil e conectando cada vez mais 
empreendedores e consumidores. Tendo 
em vista que temos uma estratégia de hiper 

localização, queremos capacitar jovens brasi-
leiros e contribuir para o desenvolvimento de 
profissionais do mercado de e-commerce, ao 
mesmo tempo em que incrementamos nosso 
time com talentos promissores”, afirma Karina 
Hartung, responsável por Recursos Humanos 
na Shopee Brasil (https://careers.shopee.com.
br/jobs?region_id=13&limit=50&offset=0).


