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Coluna do Heródoto

Há quase 50 anos a 
Suprema Corte vivia 
em um ambiente 
diferente do atual. As 
visões de mundo eram 
bem menos importanteS 
na configuração de suas 
decisões 

Há também quem de-
fenda que há um ati-
vismo judicial como 

nunca se viu na história do 
tribunal e isso se reflete 
na opinião pública nacio-
nal. Era inimaginável uma 
manifestação em frente 
ao prédio na capital com 
pessoas gritando slogans, 
brandindo faixas e um coro 
de ofensas aos juízes. 

As imagens percorrem o 
país e envolvem boa parte 
das pessoas na polêmica. 

Os partidos se articulam 
para pressionar o Presi-
dente da República a no-
mear novos ministros mais 
amigáveis a seus pontos de 
vista sob ameaça de levar 
a disputa para as próximas 
eleições marcadas para o 
final deste ano.

Ninguém sabe se os temas 
jurídicos vão ou não apare-
cer na campanha eleitoral e 
modificar o voto dos eleito-
res. Judicialização da políti-
ca, dizem alguns, politização 
do direito dizem os outros. 
O fato é que a polêmica está 
em todo canto.

Os tempos dourados das 
togas acabaram, pelo menos 
é assim que boa parte da 
mídia retrata os confrontos 
gerados na justiça. Juiz só 
fala nos autos e sem ler a 
capa do processo. Movi-
mentos sociais, entre eles 
os femininos, asseguram 
que o mundo mudou e que 
é preciso pressionar o poder 
judiciário, afinal ele é ape-
nas uma das três pernas do 
poder da República liberal 
e democrática. 

Estamos testemunhan-
do uma virada histórica 
comentam e escrevem os 
jornalistas agora turbinados 
pela multiplataforma digi-
tal. Com isso questões que 
ficavam restritas aos opera-
dores do direito de todos os 
níveis ganham popularidade 
e não faltam professores e 
juristas para traduzir em 
linguagem simples e direta 
para a audiência o que era 

um palavreado apelidado de 
juridiquês e que só os inicia-
dos entendiam. Ainda assim 
divergiam um do outro.

A população tem acesso às 
decisões, aos comentários, 
às interpretações e não 
ficam mais de braços cruza-
dos, saem às ruas ainda que 
alguns digam que ameaçam 
a democracia e a ordem 
pública que é apoiada na 
constituição do país. Para 
alguns é o aprofundamento 
da democracia, para outros 
a internet abre espaços para 
os imbecis.  

A decisão histórica da 
Suprema Corte garante o 
direito ao aborto em todos 
os estados, uma vez que é 
uma decisão federal. Mes-
mo o líder democrata se 
comprometeu a assegurar o 
que ele entende como uma 
questão de saúde pública e 
direito de decisão das mu-
lheres. Contudo os juízes 
mudaram o entendimento. 
Decidem que cada estado 
de federação tem a prer-
rogativa de decidir sobre a 
legalidade de abortos.

Alguns, mais conservado-
res, podem impedir mesmo 
os abortos para mulheres 
submetidas a estupros. 
Espera-se que cerca de 20 
estados proíbam a prática. 
O presidente Biden lamenta 
que o seu sucessor Donald 
Trump tenha nomeado 
três juízes conservadores, 
fortalecendo a maioria 
conservadora e politizando 
ainda mais o tribunal. 

A histórica derrubada da 
decisão Roe versus Wade 
pela Suprema Corte apro-
funda ainda mais o abismo 
que divide a sociedade 
norte-americana. Contudo, 
a prática do aborto vai variar 
de estado para estado, e 
mulheres terão que viajar 
para aqueles onde isso ainda 
é legalizado. 

É possível ler os protestos 
contra essa decisão nos car-
tazes levantados na porta 
do tribunal em Washington 
e a passeata que se seguiu 
nas avenidas principais da 
capital dos Estados Unidos.

(*) - É jornalista, comentarista do 
R7, Record News e Nova Brasil 
FM, além de autor de sucesso. 

Acompanhe-o por seu canal no 
YouTube, clicando no link (https://

www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Supremo 
divide o país

São Paulo, sexta-feira, 08 de julho de 2022 Negócios6

Segue grave a falta de chips 
O aumento do consumo de eletrônicos e a disrupção das cadeias de suprimento, ambos causados pela 
pandemia, tem gerado falta de chips no mercado.

Vivaldo José Breternitz (*)

Isso faz com que indústrias de di-
versos ramos, como as montadoras 
de automóveis, por exemplo, sejam 

obrigadas a paralisar suas linhas de 
produção; além disso, há um aumento 
generalizado dos preços dos produtos 
que usam esses componentes.

Por essa razão, empresas como 
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon 
e outras têm pressionado o governo 
americano no sentido de que incentive 
o aumento da produção doméstica de 
chips, inclusive citando um relatório do 
US Commerce Department de janeiro 
deste ano, o qual afirma ser a escassez 
desse material tão grave que, durante 
parte de 2021, o estoque de chips, em 
todo o mundo, era suficiente para cinco 
dias de consumo.

O relatório diz também que a situa-
ção não melhorará tão cedo, o que é 
confirmado pelas recentes palavras da 
ministra da Economia de Taiwan, Wang 
Mei-hua e manifestações de fabricantes 
taiwaneses de chips, como Foxconn e 
United Microelectronics Corp. 

Ciente do fato de que essas empresas 
importam da taiwanesa TSMC quase 
90% dos chips de que necessitam, 
de que na Ásia se concentram 80% 
de sua produção e também levando 
em conta preocupações de ordem 
estratégica, o governo Biden vem 
concedendo generosos incentivos às 
fabricantes desses produtos, desde a 
gigantes como Intel, Samsung, Texas 

nessas áreas, inclusive mudando 
currículos do que chamamos ensino 
médio, aquele país vem desenvol-
vendo iniciativas para desenvolver o 
 upskilling e reskilling, respectivamen-
te o aperfeiçoamento e reciclagem da 
mão de obra que já está no mercado, 
além implementar políticas que per-
mitam a emigração de trabalhadores 
qualificados. 

Todas essas medidas parecem fazer 
sentido, o que nos leva mais uma vez 
a indagar: o que o Brasil vem fazendo 
para que não fiquemos ainda mais para 
trás nessa área? 

Infelizmente, a resposta provavelmente 
é: quase nada... 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

Instruments e GlobalFoundries até 
a empresas de menor porte, como a 
Wolfspeed.

Os americanos tem ciência de que 
somente estarão em situação con-
fortável em termos de capacidade de 
produção dentro de um período de 
cerca de cinco anos, mas em paralelo 
enfrentam outro problema: a falta de 
mão de obra qualificada para atuar, 
no projeto de novos chips, até para a 
operação de suas sofisticadas fábricas. 

Nesse período, as escolas america-
nas não conseguirão formar jovens 
nas áreas STEM (ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática) para suprir 
as necessidades da área. 

Para minorar o problema, além do 
investimento na formação de  pessoal 
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News@TI
AGORA recebe prêmio “Empower Circle”

@A AGORA anuncia que recebeu o prêmio “Empower Circle” da Motorola 
Solutions, na categoria “Top Sales Performer”, por seu desempenho 

bem-sucedido na oferta de soluções de radiocomunicação durante o ano de 
2021. Pela sétima vez, a companhia foi reconhecida como uma das maiores 
distribuidoras da fabricante na América Latina e uma das cinco maiores do 
mundo fora dos Estados Unidos. “Agradecemos à Motorola Solutions pela 
confiança em nossos serviços nesses mais de 20 anos de parceria”, destaca 
Severino Sanches, presidente da AGORA (http://agoratelecom.com.br/).

Firewall para PMEs 

@A inspeção de pacotes criptografados SSL é essencial para a defesa do 
perímetro protegido pelo firewall. Como esse trabalho pode ser bastante 

custoso em termos de CPU, a Hillstone Networks, líder em soluções de 
cibersegurança e gerenciamento de riscos, inova ao fazê-lo por hardware, 
em um equipamento completo e com preço acessível a empresas de todos os 
tamanhos. A companhia lança na América Latina (inclusive Brasil) a solução 
NGFW A5100, que é uma nova geração de firewalls e uma das opções mais 
acessíveis e interessantes para PMEs (www.CLM.international).

ricardosouza@netjen.com.br

Negociando com investidores:  
o que a startup precisa saber?

A negociação com investidores é sem dúvida 
o momento de maior tensão dos founders, por 
diversos motivos. Primeiro porque a startup 
precisa do dinheiro para expandir a empresa 
ou focar em algum produto específico, e depois 
porque é o momento que a startup vai provar 
para pessoas que entendem de business que 
ela realmente merece aquele tipo de atenção 
e confiança. 

 
Devido a essa tensão, de impressionar os 

investidores e colocar dinheiro no caixa antes 
que ele acabe, os founders cometem erros que 
podem se arrepender pouco tempo depois de 
finalizar a negociação.  

 
Então, antes de falar das soluções, vamos 

pontuar primeiro os principais erros cometi-
dos pela startup no processo de negociação 
de investimento. 

 
Os cinco principais erros são: 

1. Achar que sua solução é única no mercado; 
2. Não fazer uma pesquisa comparativa com 

outras startups; 
3. Deixar para se preocupar com a Due Dili-

gence apenas após o start da negociação; 
4. Não se preparar para o pitch de apresen-

tação ao investidor; 
5. Anunciar um valuation fictício, sem base 

em metodologias de cálculo de valuation. 
 
Possivelmente o erro mais comum, e um dos 

mais graves, é o último da lista, justamente 
para darmos mais ênfase nesse problema. 

 
Para iniciar um processo de captação de 

investimento, a startup deve ter bem claro, 
e de comum acordo entre todos os sócios, se 
ela realmente está no momento certo para 
isso. E para entender o momento certo, é 
necessário realizar uma projeção financeira 
pelo menos para os próximos 3 a 5 anos e 
revisitar o business plan da empresa. Se 
realmente a startup vai precisar de dinheiro, 
ou se a entrada do investidor vai gerar um 
valor tão grande que vai acelerar a escala da 

Deixar essa revisão para o final resulta em 
processos malfeitos e até mesmo em risco 
para o cancelamento de uma negociação. O 
investidor não vai colocar o dinheiro dele em 
uma empresa que ofereça risco e ao mesmo 
tempo que não seja bem estruturada. Fora 
os passivos trabalhistas e tributários que 
possam existir. 

 
Para resolver o problema de falta de pre-

paração, o empreendedor precisa pesquisar. 
Conversar com quem já passou pelo processo, 
fazer benchmarking e conhecer cases, prin-
cipalmente cases de soluções parecidas com a 
sua. É um grande erro achar que a solução da 
startup é única no mercado. Sempre terá algo 
ao menos parecido, às vezes não no Brasil, mas 
em algum lugar alguém já tentou solucionar 
um problema semelhante. Entenda o valua-
tion das empresas concorrentes, o que elas 
entregam de valor para o cliente e o que só sua 
empresa faz. Com essas informações é possível 
chegar em um raciocínio mais assertivo sobre 
quanto vale sua empresa, o que negociar com 
o investidor e melhor, o que o investidor tem 
a acrescentar na startup. 

 
E lembre-se, nunca chute um valuation 

porque acha que sua startup vale o que você 
acredita. Traga números e uma base por trás, 
porque o investidor vai perguntar, e quanto mais 
experiente ele é, mais perguntas fará. E isso é 
bom, mostra que ele pode contribuir muito e vai 
acompanhar de perto o crescimento da empresa. 

 
Não tenha medo de captar investimento. Se 

você está preparado (a) para fazer a negocia-
ção e tem um bom planejamento de alocação 
de recursos materiais, financeiros e pessoais 
após o recebimento do investimento, saiba que 
sua empresa tem grandes potenciais com a 
entrada de um novo sócio no momento correto. 

 
(Fonte: Rafael Kenji Hamada é médico e CEO da 

FHE Ventures, uma Corporate Venture Builder 
cujo principal objetivo é desenvolver soluções 

inovadoras voltadas ou adaptadas para  
as áreas de saúde e educação). 

startup, então o momento chegou. 
 
Após a tomada da decisão, é preciso montar 

um plano de alocação de recursos, para que o 
dinheiro realmente seja bem utilizado.  

A grande maioria das startups com menos 
de 2 anos, que ainda estão ultrapassando o 
chamado “vale da morte das startups”, que é o 
período de maiores riscos, gasta o dinheiro dos 
investimentos de forma incalculada e quando o 
dinheiro está terminando, percebe que poderia 
ter gastado de forma mais eficiente. Tudo isso 
porque não tem ou não seguiu um plano de 
alocação de recursos.  

 
É no momento de revisão do business plan, 

que também se faz necessária a revisão dos 
documentos da empresa e da necessidade de 
complementação ou alteração de algum item 
estrutural, jurídico, contábil ou da própria go-
vernança da empresa. Ou seja, a due diligence 
deve acontecer internamente na empresa antes 
mesmo do início das negociações, como forma 
de revisão de critérios estruturais, societários 
e financeiros da startup. 
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Comunidade tech cria hub para membros 
viverem na prática a rotina de uma empresa
Com mais de dois mil membros, 

a Orange Juice, comunidade volta-
da a qualquer pessoa interessada 
em tecnologia, vai lançar, no dia 
21 de julho, em parceria com o 
Grupo FCamara, o Orange Hub, 
primeiro hub a funcionar dentro 
de uma empresa tech. O espaço 
fica na sede do Grupo FCamara, 
em Santos/SP, e poderá ser usado 
gratuitamente pelos membros da 
comunidade, para verem na prática 
como funciona uma consultoria em 
tecnologia, fazerem networking e 
também como um coworking, para 
estudar ou trabalhar no local.

“O Orange Hub é um espaço para 
o pessoal da comunidade criar co-
nexões reais e presenciais em nossa 
sede, de forma totalmente gratuita. 
Além da troca de conhecimentos 

e do relacionamento que o hub 
vai possibilitar, a ideia é que os 
membros da comunidade possam 
ver na prática como funcionam as 
rotinas de trabalho, uma oportuni-
dade única de ganhar experiência 
real e aperfeiçoar o aprendizado”, 
explica Joel Backschat, CIO do 
Grupo FCamara.

Para se tornar membro da 
comunidade Orange Juice, não é 
preciso ter experiência prévia na 
área de tecnologia, pois o objetivo 
é justamente possibilitar que novos 
profissionais interajam com aque-
les já estabelecidos no mercado. O 
Orange Hub pode ser usado por até 
cinco pessoas simultaneamente e 
o agendamento pode ser feito por 
meio do link (https://calendly.com/
orangehub/euvou).


