
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, quarta-feira, 04 de maio de 2022 Negócios6

O pântano  
da política

A política não é um 
fim em si mesma. 
É um sistema-meio 
para administrar as 
necessidades do povo. 

Na visão aristotélica, 
política é missão, 
cabendo ao cidadão 

o dever ético de servir à 
polis. Na contemporanei-
dade, transformou-se em 
profissão. Que propicia aos 
seus participantes fatiar 
o bolo e comê-lo quando 
tiver vontade. Virou uma 
escada para muitos subi-
rem na vida. 

A política deixou de ser 
um sistema que desenvolve 
a capacidade de responder 
aspirações, transformar 
expectativas em progra-
mas, coordenar comporta-
mentos coletivos e recrutar 
para a vida pública quem 
deseja cumprir uma missão 
social. 

No Brasil, infelizmente, 
o ideal político é uma qui-
mera, mesmo que esteja 
na boca de participantes, 
principalmente em anos 
eleitorais como o que vi-
vemos: “vamos melhorar 
as condições dos trabalha-
dores, facilitar o acesso ao 
crédito, qualificar a educa-
ção, equipar hospitais, dar 
segurança ao povo”. Em 
suma, a política se tornou 
um dos maiores e melhores 
negócios da Federação. O 
empreendimento é a con-
quista de um mandato, seja 
como vereador, deputado 
estadual, deputado federal, 
senador, governador ou 
presidente da República. 

Um dos produtos é a 
intermediação, o cami-
nho que usa a burocracia 
pública e os mandatários 
para políticos obterem 
recursos, benefícios e van-
tagens. Estamos no fundo 
do poço, ou, para usar a 
terminologia lembrada por 
Hélio Schwartsman, em seu 
artiguete de quarta, 27, na 
FSP, estamos vivendo um 
jogo pesado, “constitutio-
nal hardball - jogo pesado 
constitucional”, na expres-
são de Mark Tushnet, de 
Harvard. 

Uso uma metáfora: ve-
mos a derrubada do Muro 
Constitucional. Querem 
o exemplo mais recente 
do desmoronamento dos 
pilares do nosso edifício 
democrático? O perdão 
concedido pelo presidente 
a um deputado, amigo e 
parceiro, condenado pela 
Justiça e, pasmem, a es-
colha desse parlamentar 
para integrar comissões 
na Câmara, entre as quais, 
a mais importante, a CCJ, 
Comissão de Constituição 
e Justiça. Significa escolher 
alguém que afronta Justiça 
para decidir sobre leis, ou 
seja, sobre justiça. O cú-
mulo da distorção.

O negócio da política 
mexe com cerca de 150 
milhões de consumidores, 
que formam o contingente 
eleitoral. Para chegar até 

eles, um candidato gasta, 
em média, R$ 7 reais por 
eleitor, quantia que pode 
ser cinco a seis vezes 
maior, se o candidato for 
agraciado com recursos 
do polpudo orçamento 
partidário para a gastança 
eleitoral. 

Ou se for rico. A maioria 
gastará bem mais que a 
soma dos salários em qua-
tro anos de mandato. A 
questão é: se a campanha 
política no Brasil é tão 
dispendiosa e se os candi-
datos gastam acima do que 
ganham, por que se em-
penham tanto em assumir 
a espinhosa e sacrificada 
missão de servir ao povo? 

É arriscado inferir sobre 
as ações e os comporta-
mentos do nosso corpo 
político, sob o reconheci-
mento de que parcela do 
Congresso tem atuado de 
maneira nobre na defesa 
de seus representados. Mas 
sofre críticas por conta da 
corrupção cometida por 
alguns. Outro sistema que 
erode os cofres públicos é 
a indústria do superfatu-
ramento. 

As obras públicas, nas 
três malhas da adminis-
tração (federal, estadual e 
municipal), geralmente são 
feitas com um “plus”, um 
dinheiro a mais. Registra-
-se, até, a figura de um 
ex-governador de um Es-
tado do Sudeste, que era 
conhecido pela alcunha de 
“quinzão”. Parcelas dos re-
cursos se somam às verbas 
da indústria do achaque 
e vão para os cofres das 
campanhas, formando o 
círculo vicioso responsável 
pelo lamaçal. Os desvios só 
acontecem porque nos pos-
tos chaves estão pessoas 
de confiança dos políticos. 

Resposta da charada. A 
malha de dirigentes abre 
espaços, possibilitando 
contratos, facilitando ne-
gócios, costurando o tapete 
financeiro que cobre a sala 
de estar da administração. 
O PIB informal da política é 
algo escandaloso, chegan-
do a superar a imaginação 
de alquimistas financeiros 
sofisticados. Esse é um 
tapete difícil de ser lavado. 
Contém milhões de ácaros 
que se alimentam das ca-
madas de pele do corpo 
político. 

Ninguém vê, mas todos 
sabem que eles estão lá. 
Na velha cama, suja e em-
bolorada, dormem perfis 
identificados com a ma-
nutenção do status quo. O 
ciclo é fechado: a sujeira 
alimenta os ácaros - agen-
tes e intermediários - e 
estes suprem sua matriz 
alimentícia - os patroci-
nadores - perpetuando e 
multiplicando formas de 
corrupção.

Não é qualquer deter-
gente que pode limpar os 
porões da política. 

  
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

A Intel diz que haverá falta 
de chips até 2024

A Intel faturou cerca de US$ 80 bilhões em 2020, sendo a segunda maior fabricante de chips por esse 
critério, superada apenas pela Samsung. Tem um longo histórico de pioneirismo na área, fornecendo 
esses e outros produtos para empresas como   Apple, Dell, HP e Lenovo.

Brosa_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Assim, é oportuno ouvir o que 
seu CEO Pat Gelsinger, disse ao 
canal de notícias CNBC: a falta 

de chips deve durar até 2024, mais 
do que o esperado anteriormente – o 
mercado acreditava que em 2023 a 
situação estaria normalizada. 

Isso acontece porque os fabricantes 
desses componentes também estão 
sofrendo com a disrupção de algumas 
cadeias de suprimentos, ainda em 
função da pandemia, em um momen-
to em que a demanda de chips segue 
crescendo. Esses fabricantes juntam-
-se às indústrias automobilística, de 
computadores, de smartphones e de 
outros dispositivos, que não conseguem 
atender à procura por seus produtos. 
A escassez de chips custou em 2021, 
apenas à economia americana, US$ 
240 bilhões. 

Visando suprir a falta desses com-
ponentes, a Intel anunciou investi-
mentos da ordem de US$ 40 bilhões, 
para construção de duas fábricas no 
Arizona e uma em Ohio, que deve-

rá ser a maior fábrica de chips do 
planeta.

A escolha desses locais provavel-
mente leva em conta o que disse 
a agência de notícias Bloomberg 
em 2021: a Casa Branca "desanima 
fortemente" a Intel a aumentar sua 
produção de chips na China.

São considerações geopolíticas, que 

parecem confirmar o que dizem alguns: o 
processo de globalização está em retro-
cesso. Segundo o professor da FEA/USP, 
Martinho Isnard Ribeiro de Almeida, 
esse retrocesso talvez seja bom para o 
Brasil, na medida em que poderá ajudar 
a reverter o processo de desindustriali-
zação que assola nosso país.  

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

Brasileiro de IoT.

News@TI
e como as mídias digitais podem ajudar a promover a divulgação da 
ciência. O evento gratuito, com transmissão pelo YouTube da Embrapa 
e certificado para inscritos, é uma iniciativa da Embrapa Agricultura 
Digital (Campinas, SP), Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP) e 
Embrapa Territorial (Campinas, SP), com o apoio da Embrapa Alimen-
tos e Territórios (Maceió, AL), para promover e estimular o diálogo 
sobre a divulgação da ciência e a importância da sua popularização 
nos dias atuais, em especial o papel do jornalismo científico entre 
alunos e professores de jornalismo e comunicação social, profissionais 
de jornalismo, imprensa e pesquisadores (https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=eps8jaEx9Xw). 

WSO2 abre vagas em tecnologia no Brasil e 
na Argentina 

@A WSO2, líder global em tecnologia para transformação di-
gital, está em busca de talentos para apoiar sua expansão na 

região, sendo a maioria das oportunidades na área de engenharia 
de software. São 11 vagas abertas, sendo sete posições no Brasil 
e quatro para atuação na Argentina, para as quais brasileiros não 
residentes no Brasil também podem se candidatar, atuando re-
motamente como consultores. Para mais informações e cadastro, 
os interessados podem acessar a página WSO2 Careers no site da 
empresa (https://wso2.com/careers/).

A Framework está com 55 vagas em aberto

@A Framework, empresa de soluções digitais, está com 55 vagas 
abertas, sendo a maioria para a área de Tecnologia da Informação 

e podendo ser ocupada de qualquer lugar do Brasil. Há também, a 
possibilidade de estágio. Uma das oportunidades de destaque é a de 
UX Designer Pleno, onde o responsável irá transformar problemas em 
experiências orientadas ao usuário, construir soluções baseadas em 
descobertas e pesquisas de Design, tomar decisões fundamentadas em 
dados quantitativos e qualitativos, ter conduzido entrevistas, testes e 
validações junto a usuários e stakeholders, facilitar workshops e mo-
derar dinâmicas colaborativas junto aos stakeholders, criar interfaces 
de alta, média e baixa fidelidade para plataformas desktop e mobile, 
interagir com times multidisciplinares durante o desenvolvimento 
de produtos digitais, entre outras atividades (https://jobs.kenoby.
com/framework). 

Mídia e Pesquisa vai debater divulgação 
científica e mídias digitais

@O 5º Encontro Mídia e Pesquisa, esta edição com o tema Divulga-
ção Científica e Mídias Digitais, vai reunir cientistas, professores, 

jornalistas e estudantes no dia 11 de maio de 2022, das 8h30 às 16h30, 
para discutir e debater a comunicação em apoio a políticas públicas 

ricardosouza@netjen.com.br
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Presença Digital: importância e como conquistar
A maneira das marcas se relacionarem com 

seus consumidores e clientes mudou bastante 
nos últimos anos e aquelas que já descobriram 
e sabem da importância das redes sociais no 
fortalecimento do seu negócio já trabalham 
para conquistar e impactar seu público com 
uma forte presença no digital.

Sendo assim, é importante saber como ela-
borar estratégias eficientes para ajudar nesse 
propósito de construir seu espaço no digital e 
de se relacionar com as pessoas, divulgando 
seus produtos, serviços e aumentando a visi-
bilidade de sua marca.

Quer saber como fazer isso?  
Siga com a leitura!

O que é presença digital?
É, basicamente, o posicionamento da marca 

nos canais de comunicação e mídia como, sites, 
blogs, redes sociais entre outros. É a maneira 
como a empresa se posiciona e se relaciona 
com seu público.

Não é simplesmente ocupar um espaço no 
digital mas também conseguir gerar através 
dessa presença resultados reais e significati-
vos para o seu negócio, gerando mais valor 
e moldando a percepção do seu cliente em 
relação à sua marca.

Qual a importância da presença digital 
para o seu negócio?

Como já mencionamos anteriormente, cons-
truir uma presença no digital é importante para 
aumentar sua visibilidade e ainda, atrair mais 
clientes e conseguir fidelizar os já existentes.

Sendo assim, manter uma presença no digi-
tal é fundamental para conseguir humanizar 
sua comunicação e construir conexões reais. 
Sobre isso, leia mais em: Por que humanizar 
a comunicação da sua empresa?

A presença no digital é importante também 
para desenvolver seu diferencial competitivo, 

impactem e consigam chamar a atenção do 
seu público-alvo.

• Produza conteúdo de valor
A qualidade dos conteúdos juntamente com 

técnicas bem empregadas de SEO, ajudarão a 
deixar seus materiais muito mais atrativos e 
bem posicionados na internet. Aumentando 
gradativamente a autoridade da sua marca e 
credibilidade nos assuntos do seu nicho.

• Aposte em anúncios pagos
“Quem não é visto, não é lembrado” e isso 

na internet nunca foi tão real, com a possibili-
dade de patrocinar e promover seus materiais, 
conteúdos e campanhas ficou muito mais 
fácil conseguir aparecer no digital e divulgar 
sua marca.

Por isso, não perca mais tempo e elabore um 
planejamento estratégico que inclua também 
os anúncios pagos.

Considerações finais
Estabelecer uma presença no digital 

tornou-se fundamental para que as empresas 
consigam o destaque que tanto desejam e 
conquistem seu espaço no mercado. Atraindo 
cada vez mais, novos consumidores e poten-
cializando seus resultados.

potencializando suas vendas, construindo sua 
reputação no mercado e transformando a ma-
neira de se comunicar com seu cliente. 

Mas sem estender demais o assunto, vamos 
para como conseguir criar uma presença no 
digital. Leia mais a seguir!

Como construir sua presença digital?  
Para conseguir desenvolver de maneira 

eficiente a presença da sua marca no digital, 
é necessário colocar em prática alguns passos 
estratégicos. Vamos lá?

• Defina seus objetivos e estratégias
Entendendo aonde quer chegar e quais re-

sultados deseja alcançar é possível direcionar e 
definir melhor as estratégias que serão adotadas 
nas ações de marketing. 

Para quais redes produzirá conteúdo? Quais 
tipos de clientes deseja atrair e impactar? Entre 
outras questões importantes que ajudarão a 
definir melhor o seu plano de ação.

• Conheça seu público
E, mais uma vez, como sempre repetimos 

por aqui: conheça seu público. Entenda 
quais são seus desejos, interesses e dores 
para, assim, conseguir elaborar ações que 


