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News@TI
20 vagas em Tecnologia
@A Franq Open Banking, plataforma que conecta bancários autônomos 

(conhecidos como Personal Bankers) a instituições financeiras para 
a distribuição de produtos e serviços financeiros, está em busca de novos 
talentos no campo da tecnologia para atuação híbrida e presencial em seu 
escritório, sediado em Florianópolis. São mais de 20 vagas para cargos como 
analista de dados e de qualidade de software, pessoa desenvolvedora de 
Software - Back-end e Front-End, desenvolvedora Salesforce, engenheira 
de dados, engenheira líder de integração e Product Owner, UX/UI Designer 
– Sênior e Web Analytics, além do Banco de Talentos (https://franq.gupy.io/).

Programa de estágio da Icatu abre 
inscrições para estudantes universitários 
@O programa de estágio da Icatu está com inscrições abertas até 16 de junho 

para estudantes universitários que desejam ingressar na companhia, com 
carga horária semanal flexível de 30 horas e bolsa no valor inicial de R$ 1.500,00, no 
primeiro ano. Podem se inscrever estudantes a partir do 2º período e que estejam, 
no mínimo, a um ano e meio da formatura, matriculados nos cursos de Tecnologia 
(todos), Engenharias, Economia, Ciências Atuariais, Comunicação Social, Admi-
nistração, Direito e Ciências Contábeis. O programa de estágio tem um alto grau de 
efetivação que gira na ordem de 62%. A partir do segundo ano, o valor mensal da bolsa 
passa para R$ 1.950,00 (https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-icatu?utm_
source=informativos&utm_medium=social&utm_campaign=estagio_maio.22).
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Quem é  
Giordano?

Desculpem por usar a 
primeira pessoa neste 
artigo. 

Mas não posso deixar de 
fazer uma confissão: 
perguntado sobre o 

desempenho dos senadores 
de São Paulo, citei dois. E o 
terceiro, o Giordano? Quem, 
quem? Como analista político 
há cerca de quatro décadas, 
não podia desconhecer que 
Giordano, Alexandre Luiz 
Giordano, um dos três sena-
dores de São Paulo, do PSL, 
ao lado de José Serra e Mara 
Gabrilli, ambos do PSDB. 

O senador assumiu no lugar 
do major Olímpio, que morreu 
de Covid-19 em março do ano 
passado. Fui fisgado pela teia 
do desconhecimento criada 
na esteira de suplentes sem 
história política, muitos dos 
quais são empresários, inclu-
sive Giordano, que ganham 
vagas na chapa majoritária 
ao Senado, graças ao auxílio/
ajuda/apoio financeiro dado 
ao titular. 

Uma vista d’olhos no plenário 
da Câmara Alta vai exibir boa 
parcela de desconhecidos no 
conjunto de 81 senadores. 
Alguns até conseguem entrar 
no rol de senadores destaca-
dos em função de uma ativa 
participação no plenário e nas 
Comissões. Muitos se recolhem 
à redoma, escondendo-se do 
palco da visibilidade.

O fato é que a figura de su-
plente de senador merece um 
reposicionamento. 

Não pode ser um espaço 
para negociação entre o can-
didato a titular e eventuais 
interessados, principalmente 
quando estes não têm nenhum 
contato com eleitores. Ou seja, 
o suplente pode chegar ao Céu, 
como se referia o velho cacique 
udenista Dinarte Mariz (RN) 
ao Senado, sem ganhar um voto 
do eleitor. Senador sem voto 
é, para usar a expressão de 
Gay Talese, talentoso escritor 
norte-americano, uma “Ferrari 
sem gasolina”, analogia que 
usou para mostrar Frank Si-
natra em estado gripal.

A vaga do titular, em caso 
de morte ou afastamento para 
assumir outras funções na 
administração pública, deveria 
ser ocupada pelo candidato a 
deputado que ficou na primeira 
suplência. É o que defende 
uma corrente de analistas e 
políticos, ancorados no concei-
to de que, nesse caso, estaria 
contemplada uma figura que 
disputou voto, não se tratando 
de um paraquedista da política. 
A tese tem certo fundamento, 
mas, convenhamos, parece 
injusta.

Os deputados eleitos tive-
ram mais votos ou mostraram 
maior densidade eleitoral que o 

primeiro suplente. Logo, seria 
mais justo que o mais votado 
fosse o escolhido. Tal posicio-
namento, no entanto, mexerá 
com as peças do tabuleiro 
político no Estado que sedia 
a questão. Cria problemas 
para siglas que formaram fe-
derações, muda a fisionomia 
partidária, enfim, desarruma 
a equação política.

Que outras formas poderiam 
ser discutidas? Em nossa 
análise, aquelas que contem-
plam a viabilidade eleitoral. 
O suplente de senador há de 
mostrar que passou no teste do 
eleitor, que foi às ruas, enfim, 
que não saiu de sua casa ou 
de seu escritório direto para 
a cúpula côncava do Senado. 
E como fechar o argumento? 
Com uma chapa com o nome 
do titular e de dois ou três 
suplentes, que deveriam ser 
submetidos ao voto. 

Portanto, entre os nomes dos 
suplentes, o eleitor escolheria 
o perfil que julgasse mais ade-
quado. Alguém poderá objetar: 
mais burocracia, mais dificul-
dades para o eleitor, mais de-
mora. Nada disso. Basta clicar 
o nome desejado. Desse modo, 
o Estado ganharia senadores 
legitimados pelo voto em uma 
chapa que abrigaria perfis en-
tre representantes de qualquer 
categoria profissional. Ou seja, 
qualquer cidadão(ã) poderia 
ocupar essa lista, sem restrição 
a nomes ou suspeição sobre 
intenções.

Na verdade, outros critérios 
podem melhorar o conjunto 
senatorial. Como se sabe, os 
senadores representam os 
Estados e os deputados, o 
povo. A letra constitucional, ao 
definir papéis diferentes para 
as duas casas congressuais, de 
certa forma sinaliza na direção 
dos perfis de candidatos. Os 
senadores olham para os inte-
resses da unidade federativa, 
enquanto os deputados, as 
demandas sociais, aspirações 
e expectativa das populações.

Esses dois eixos sugerem 
que candidatos a senador 
tenham uma visão mais abran-
gente de seus entes federati-
vos, aconselhando a indicação 
de perfis com mais experiência 
no trato das questões públicas. 
E candidatos à Câmara Federal 
seriam os perfis mais compro-
metidos com demandas locais 
e regionais. Um formato que 
atende a critérios subjetivos, 
mas parece justo. 

Sabemos que esse ideal po-
lítico jamais será cumprido no 
Brasil, onde o rol de questões 
está atrelado às conveniências 
político-partidárias. Ou seja, 
vamos ter de conviver com 
Giordanos por muito tempo.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Rússia: operadora começa a vender 
smartphones de segunda mão

A maior operadora de telefonia móvel da Rússia, a MTS, está começando a vender smartphones usados, 
como forma de oferecer aos seus clientes alternativas mais baratas, à medida em que a inflação sobe e 
os fabricantes ocidentais suspendem as vendas no país em função de seu ataque à Ucrânia. 

Vivaldo José Breternitz (*)

A MTS está oferecendo usados 
das marcas chinesas Huawei, 
Honor e Xiaomi, além dos fa-

bricados pela sul-coreana Samsung. 
Os aparelhos são vendidos pela 
internet ou nas lojas da operadora 
em Moscou, por preços até 50% 
menores que os dos aparelhos novos 
e com 90 dias de garantia. A MTS 
disse que em breve outras marcas 
serão oferecidas, em mais pontos 
de venda. 

Na Rússia a inflação está ao redor 
de 18%, corroendo o poder de com-
pra da população, embora seu banco 
central, não surpreendentemente, 
tenha dito que em breve a situação 
será normalizada. Já a MTS, disse 
que seu lucro líquido no primeiro 
trimestre caiu 76,2% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, 
principalmente em função das taxas 
de juros mais altas.

A venda de smartphones de se-
gunda mão é uma boa ideia, não 

Em termos de aparelhos novos, 
quem está levando vantagem são as   
marcas chinesas, cujas vendas na Rús-
sia dobraram nas últimas semanas.  

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

do Fórum Brasileiro de IoT

Conheça cinco lugares que aceitam 
pagamento com criptomoedas

Os criptoativos surgiram a partir 
de 2008 como alternativas às mo-
edas fiduciárias, oferecendo uma 
solução digital descentralizada. En-
tretanto, rapidamente incorporaram 
outras funcionalidades e, atualmente, 
são bem mais do que “simples” meios 
de pagamento. É possível enxergá-los 
como fonte de investimento, soluções 
de engajamento e até como recursos 
de segurança da informação.

A questão é que, se há valor finan-
ceiro envolvido em sua estrutura, 
cedo ou tarde os usuários irão que-
rer utilizá-los também como meio 
de pagamento. É de olho nesse mo-
vimento que muitos setores começam 
a se adaptar para esta demanda e já 
aceitam as principais criptomoedas 
como forma de pagamento de seus 
produtos. Confira o que um usuário 
de criptomoedas no Brasil já consegue 
comprar:

1. Pacote de viagens
Já imaginou adquirir a viagem dos 

sonhos sem ter que conferir o limite do 
cartão de crédito ou imprimir boletos 
de pagamento? Pois é, agências de 
viagem e profissionais do segmento 
OBT (online booking tool) co-
meçam a integrar os sistemas de 
agendamento e pagamento das 
passagens e hotéis com as crip-
tomoedas. Dessa forma, basta a 
empresa possuir uma conta digital 
na processadora e o usuário efetuar 
o pagamento com a moeda digital 
de sua preferência diretamente na 
plataforma de vendas.

2. Roupas e acessórios
As grandes lojas de departamento, 

com roupas e acessórios, também co-
meçam a oferecer as criptomoedas em 
seu processo de checkout. Algumas 
das principais marcas disponibilizam 
esse recurso tanto em seus canais di-

te, qualquer relação de compra e ven-
da pode ser feita com os criptoativos 
– basta escolher qual delas se adequa 
aos objetivos e valores envolvidos. É 
o que ocorre com grandes redes de 
alimentação e bebidas, que integram 
seus sistemas com plataformas do cai-
xa e das próprias criptomoedas para 
aceitarem o pagamento diretamente 
no ponto de venda.

5. Mercado imobiliário
Por fim, as criptomoedas também 

se consolidam como principal meio 
de pagamento para a aquisição de 
casas, apartamentos e terrenos no 
Brasil – principalmente imóveis na 
planta e recém-lançados. Diversas in-
corporadoras desenvolveram projetos 
específicos que possibilitam ao usu-
ário utilizar seus criptoativos no mo-
mento do pagamento. Trata-se de um 
setor em ampla expansão justamente 
porque demandava a rastreabilida-
de, imutabilidade e transparência 
típicas da tecnologia blockchain, 
base para esse nicho.  

Fonte: Rubens Neistein, Business Manager da 
CoinPayments, a primeira e maior processadora 

de pagamentos em criptomoedas do mundo – 
e-mail: coinpayments@nbpress.com)

gitais quanto no ponto de venda físico. 
O objetivo é garantir maior agilidade 
ao consumidor na hora de efetuar 
o pagamento, além de proporcionar 
alternativas em relação à opção de cré-
dito e débito. Enquanto o atendente faz 
essa pergunta à pessoa, ela já efetuou 
o pagamento com seu wallet de moedas 
digitais no smartphone.

3. Eletrônicos
Da mesma forma que as grandes 

redes de moda, o segmento de eletrô-
nicos aposta no universo cripto como 
alternativa aos meios de pagamento mais 
tradicionais. Nesse caso, contudo, há 
outro fator que explica a utilização das 
principais criptomoedas no segmento: 
o alto valor financeiro para aquisição de 
alguns equipamentos. Não são todos os 
brasileiros que têm crédito para parcelar 
os pedidos. Assim, diante desse cenário, 
é possível adquirir todos os equipa-
mentos sem mexer no valor separado 
no orçamento familiar ou gastá-lo.

4. Bebidas e alimentação
Engana-se quem pensa que apenas os 

produtos duráveis possuíam uma estru-
tura propícia para a implementação de 
projetos de criptomoedas. Basicamen-

Ph
ot

os
pi

rit
_d

e 
Pi

xa
ba

y_
C

A
N

VA
só por possibilitar que pessoas 
adquiram aparelhos mais baratos, 
mas também por ajudar a diminuir 
os problemas ambientais gerados 
pelo descarte desses produtos. Há 
rumores que a Apple estaria pen-
sando no assunto. 

frankpeters_CANVA

Ferramenta de criação de aplicativos para desenvolvedores
Zoom Video Communications, Inc. (NAS-

DAQ: ZM), lança Jumpstart - nova ferramenta 
de criação de aplicativos para desenvolve-
dores. A ideia é estimular a inovação para 
que os profissionais possam desenvolver na 
plataforma Zoom. Com a demanda do mer-
cado nessa área crescendo em velocidade 
recorde, a empresa investiu para fornecer 

a nova solução beta para desenvolvedores 
de aplicativos na Zoom Developer Platform. 
Jumpstart agiliza o processo e torna a cria-
ção mais fácil para os desenvolvedores. “As 
equipes de desenvolvimento de aplicativos 
são cada vez mais solicitadas a entregar mais 
rapidamente, muitas vezes com recursos 
limitados e ao mesmo tempo que precisam 

adquirir novas tecnologias”, disse KellyAnn 
Fitzpatrick, analista sênior do setor da Re-
dMonk. “Para resolver esses problemas, o 
Jumpstart visa ajudar os desenvolvedores a 
obter um MVP mais rapidamente, além de 
fornecer um espaço para aprender e expe-
rimentar alguns SDKs do Zoom”, reiterou 
KellyAnn Fitzpatrick.


