
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

Coluna do Heródoto

As cenas das cidades 
destruídas horrorizam 
o mundo. A guerra 
não tem limites. A 
artilharia não escolhe 
os locais de ataque. 

Hospitais, escolas, 
prédios públicos e 
moradias são atingi-

das com inúmeras mortes. 
Populações fogem da guer-
ra. São milhões de refugia-
dos que não têm muitas 
alternativas uma vez que os 
beligerantes não respeitam 
os corredores humanitários 
e muita gente morre na 
tentativa de chegar a algum 
lugar onde possam sobrevi-
ver. É uma guerra de ódio 
dizem os pacifistas. 

Os jornais estão engajados 
em incentivar o nacionalis-
mo radical que beira a uma 
campanha de jogar um país 
contra o outro e por isso 
é rotulada de imprensa 
marrom, ou seja não tem 
isenção nem neutralidade 
para divulgar notícias. A 
guerra também se dá nas 
narrativas e na censura 
imposta pelos governos aos 
veículos alternativos. 

Críticas aos militares e 
governantes podem render 
processos sumários sob 
a acusação de traição à 
pátria. A pior pecha é ser 
chamado de quinta coluna, 
um eufemismo para classi-
ficar os que que agem atrás 
das linhas de combate para 
sabotar o exército nacional. 
As partes envolvidas no con-
flito se acusam mutuamente 
de não respeitar a Conven-
ção de Genebra e ameaçam 
processar os líderes por 
crimes de guerra.

A Europa está em guerra. 
Os avanços tecnológicos 
fazem as armas cada vez 
mais eficientes, ou melhor 
mortíferas ou destruidoras 
de cidades. Mortos e feridos 
se acumulam em hospitais 
que são bombardeados sob 
o pretexto que escondem 
efetivos militares. Não esca-
pam escolas, maternidades, 
prédios históricos e tudo o 
que o inimigo acredita que 
pode abater a moral dos 
combatentes. 

Jovens são alistados com-
pulsoriamente, e muitas 
vezes, sem treinamento 
são mandados para o front 
e servem como bucha de 
canhão. Não sabem por que 
nem contra quem lutam. 
Apenas obedecem ordens e 
marcham nos batalhões de 
infantaria ou nas filas dos 
tanques e carros blindados. 

Há uma ameaça consistente 
que o conflito pode extrava-
sar do continente europeu 
para outros lugares do mun-
do. Não há mais segurança 
nem nas rotas terrestres 
nem nas marítimas. 

Os refugiados não sabem 
para onde correr. Os cor-
redores humanitários são 
constantemente atacados 
e colunas de civis são mas-
sacradas. O uso da aviação, 
que despeja bombas nas 
cidades, se torna mais um 
horror a ser enfrentado. 
Nunca se viu tanta gente 
morrer em tão pouco tempo. 
Alguns chamam a guerra de 
Armagedom.

O imperialismo é a mola 
que aciona a eclosão da 
guerra. O império russo 
defende a política do pan 
eslavismo, ou seja os paí-
ses de língua eslava, como 
o russo, é a licença para 
que povos dessa tradição 
e cultura sejam abrigados 
sob o mesmo Estado. Os 
impérios alemão, turco 
otomano, austro húngaro 
e as democracias inglesa e 
francesa formam o núcleo 
do conflito. 

A ação dos submarinos 
alemães no Atlântico e a 
propaganda interna levam 
os Estados Unidos a en-
trar na guerra em 1917. A 
derrota do czar favorece 
a revolução bolchevique 
que depõe a jovem e frágil 
república proclamada pela 
oposição ao regime. O poder 
está nas mãos de Lênin que 
assina uma paz em separada 
com o  império alemão com 
o objetivo de consolidar 
o novo regime comunista 
instalado.  

No front ocidental graças 
ao apoio americano de ar-
mas e soldados os aliados 
derrotam o II Reich que 
propõe um cessar fogo uni-
lateral. Parte dos militares 
alemães não se conformam 
com a indecisão do kaiser 
Guilherme II. Avaliam que 
o cessar fogo é uma traição 
e que o país tem condições 
de continuar lutando. Nasce 
uma polemica que vai ser 
aproveitada pelos partidos 
ultra nacionalistas no pós I 
Guerra Mundial, entre eles 
o partido nazista. 

O cessar fogo põe fim 
ao morticínio e ao mesmo 
tempo espalha as sementes 
para um novo conflito que 
estoura anos depois com a 
invasão da Polônia.

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

Training (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Cessar fogo 
já!

São Paulo, sexta-feira, 25 de março de 2022 Negócios6

VW investe em veículos 
elétricos nos USA

A Volkswagen acaba de anunciar investimentos adicionais nos Estados Unidos, investimentos esses 
voltados à produção de veículos elétricos.  

nrqemi_CANVA

Vivaldo José Breternitz (*)

Serão cerca de US$ 7,1 bilhões nos 
próximos cinco anos, buscando 
aumentar o portfólio de produ-

tos e sua capacidade de fabricação, 
pesquisa e desenvolvimento.

A VW americana disse pretender 
que, até 2030, 55% de suas vendas 
nos Estados Unidos sejam de veículos 
elétricos. Segundo a montadora, em pa-
ralelo à diminuição de sua capacidade 
de produção de veículos convencionais 
no mesmo período, pretende até 2026 
concentrar-se na produção dos mode-
los elétricos ID.4 (um SUV compacto), 
ID.Buzz (a “Kombi elétrica”) e um SUV 
ainda a ser lançado.

Enquanto se expande nos Estados 
Unidos, a VW começa a ser atacada 
na Alemanha pela americana Tesla, 
que investiu US$ 5,5 bilhões nesse 
país para construir uma fábrica que 
em 2025 deverá estar produzindo 500 
mil elétricos ao ano, enquanto a VW 
produziu em 2021 450 mil, em todo o 
mundo. A título de comparação, deve-se  

lembrar que o Brasil produziu cerca de 
2 milhões de veículos em 2021.

A VW também está apostando alto 
em baterias, já tendo investido mais 
de US$ 2,7 bilhões em parcerias com 
fornecedores americanos antes do lan-
çamento do ID.4. A empresa também 
planeja abrir oficialmente seu Labo-

ratório de Engenharia de Baterias em 
Chattanooga em maio deste ano e está 
considerando construir uma fábrica de 
baterias nos Estados Unidos, embora 
isso ainda esteja nos estágios iniciais 
de planejamento.

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT

News @
ESSS busca profissionais para atuar em 
mercado de inovação e alta tecnologia

@A ESSS é uma multinacional brasileira focada em simulação compu-
tacional e conta com mais de 25 anos no mercado. A empresa possui 

escritórios na América Latina e Europa e está com vagas abertas em diferentes 
segmentos de atuação no mercado de tecnologia. Certificada com selo Great 
Place To Work, a ESSS também possui áreas voltadas ao desenvolvimento 
de softwares e rotinas específicas, como as do mercado de energia e de óleo 
e gás. Entre os benefícios oferecidos aos seus mais de 180 colaboradores, 
estão estão cursos de idiomas, especializações e cursos técnicos do Instituto 
ESSS, além de jornada flexível (https://esss.gupy.io/jobs/1514644).

TI

Sim, é possível trabalhar em TI sem formação  
específica na área

Muito se fala sobre a falta de mão 
de obra no mercado de TI, mas pou-
co sobre as soluções possíveis para 
aumentar o número de profissionais 
qualificados. A preocupação com o 
déficit de mão de obra é pertinente. 
Segundo a Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Brasscom), qua-
se 800 mil novas vagas de trabalho com 
tecnologia devem ser criadas no Brasil 
até 2025 e 67% delas – mais de meio 
milhão – podem não ser preenchidas 
por falta de profissionais. Ou seja, a 
ausência de pessoas qualificadas é um 
fato. O problema está na visão limitada 
que encontramos no mercado sobre 
o que torna alguém qualificado para 
atuar com TI e como solucionar esse 
apagão de mão de obra.

Vou compartilhar uma reflexão com 
vocês que abordo bastante em minhas 
discussões. Se um profissional deseja 
começar na carreira de programador, 
é automático pensarmos que ele 

de que não é necessário ter experi-
ência na área para poder ingressar no 
ramo que deseja. 

Acredito que é papel das empre-
sas, companhias, criarem soluções 
para essa demanda no mercado de 
trabalho. E por isso, investimos cada 
vez mais em ações como o nosso 
Programa de Formação. E aqui, trago 
minha história pessoal. Eu mesmo 
passei por uma transição e busquei 
me aperfeiçoar sozinho, pois queria 
trabalhar com tecnologia. Por isso 
acredito que qualquer pessoa pode 
trilhar esse caminho também e sem 
ter que, em princípio, passar por uma 
graduação. Conheço e temos centenas 
de histórias que começaram dessa 
forma. As empresas estão investindo 
em pessoas que querem aprender e 
que demonstram força de vontade e 
iniciativa. Esse sim é o maior diferen-
cial na hora de concorrer a uma vaga, 
mais do que qualquer título.

(Fonte: Fabio Camara, CEO do Grupo FCamara)

obrigatoriamente precisa cursar uma 
faculdade de ciências da computação, 
correto? Mas isso não é necessário. 
Esse profissional que quer se tornar 
um programador tem acesso a diversos 
conteúdos gratuitos na internet e com 
apenas um computador, livros, vídeos 
no YouTube ou cursos gratuitos, ele tem 
o suficiente para começar a estudar e 
conseguir um emprego na área.  

Falando assim pode parecer impos-
sível e como sociedade temos real-
mente um problema em acreditar que 
somos capazes de estudar sozinhos e 
de começar uma transição de carreira 
em poucos meses. Mas se ouvimos 
diversas histórias de pessoas que se 
tornam fluentes em inglês sozinhas, 
por que não podemos aplicar isso à 
programação e a outras posições dentro 
da tecnologia? A transição de carreira 
pode começar nessa consciência de 
capacidade de estudo por conta pró-
pria, no planejamento, investimento de 
tempo, dedicação, e no entendimento 

Uso de tecnologia em recrutamento permite reduzir 
até 97% a taxa de rotatividade nas empresas

A automatização de processos é uma 
realidade na Indústria 4.0, e cada vez 
mais está apoiando a contratação de 
pessoas. Essa agilidade na recolocação 
profissional é possível por conta dos 
dados gerados por diversos portais 
e redes sociais, bem como gerados 
pelas áreas de Recursos Humanos, e 
que atualmente apoiam a seleção de 
candidatos para as vagas. O grande 
volume de informações precisa ser 
combinado e interpretado, e a partir do 
uso de tecnologia com a definição dos 
parâmetros ideais para fazer o recru-
tamento de pessoas, se torna possível 
atingir até 97% de assertividade e a 
redução do turnover.

 
A Startup iGrown, que tem como foco 

soluções para aceleração de carreira e 
retenção de talentos, possui um siste-
ma no qual o algoritmo realiza o que 
pode ser considerado uma ‘engenharia 
de cargos’. O desafio, conforme men-
ciona o CEO da startup, Antonio Alves 
Teixeira Neto, é montar times de alta 
performance. “O objetivo da nossa so-
lução é apoiar empresas a crescerem e 
desenvolverem seus times. E que essas 

equipes formadas possam realmente 
entregar resultados alinhados à cultura 
e as expectativas da empresa”, observa.

Antes de fundar a iGrown, o CEO 
atuou em projetos de endomarketing 
e foi durante essa jornada que surgiu a 
interrogação do que poderia fazer para 
impactar a vida das pessoas. Partindo 
deste ponto, a startup nasceu para 
atender aos colaboradores e para prestar 
apoio às empresas no processo de seleção 
dos colaboradores, principalmente para a 
Indústria 4.0, que hoje concentra grande 
parte do número de vagas disponíveis.

Com o algoritmo da iGrown, é confe-
rida a devida importância não somente 
aos currículos e vagas existentes de 
forma superficial, mas principalmente 
no sentido de descobrir se os cola-
boradores efetivos estão alinhados à 
cultura e quais seus objetivos. Assim é 
possível identificar se estão adequados 
à vaga existente. “Essa é uma pesquisa 
mais aprofundada, tanto em relação às 
empresas e suas vagas como também 
em relação aos candidatos, gerando 
mais aderência dos contratados, o 

que possibilita, inclusive, moções”, 
observa Teixeira.

A iGrown iniciou suas atividades 
em 2019 em um programa de Open 
Inovation da Votorantim Cimentos, 
no qual recebeu duas propostas de 
investimento, uma brasileira e outra 
canadense. “Fomos acelerados pela 
WOW Aceleradora de Startups em 
2020, participamos do Rocket Startups 
neste mesmo ano e fomos chamados 
para a Órbita Again, em 2021, também 
pela RPC TV. Além disso, somos TOP 
10 do Sebrae Paraná”, relata o CEO.

Inicialmente a iGrown oferecia testes 
gratuitos focados na desenvoltura, 
comportamento, cultura e valor de 
carreira. “Aperfeiçoamos com isso o 
sistema que hoje também traz uma 
oportunidade para que as pessoas, 
pretensos colaboradores, entendam 
em que tipo de empresa estão entrando, 
mostra a cultura da empresa, o que é 
buscado. É uma ferramenta que traz 
alinhamento tanto para quem contra-
ta como para quem está entrando no 
time”, destaca Teixeira.


