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OpiniãO
Paradoxos paulistas na 

Revolução de 1932

O movimento que 
resultou na Revolução 
de 1932, iniciada 
no dia 9 de julho, 
foi consequência da 
oposição dos paulistas 
ao golpe de Estado 
deflagrado por aliados 
de Getúlio Vargas dois 
anos antes. 

A situação pôs fim à 
chamada República 
Velha, caracteriza-

da pela descentralização 
política e ampla autonomia 
dos Estados da Federação 
governados por oligarquias 
locais. A ascensão de Var-
gas em 1930, num primeiro 
momento, opunha em São 
Paulo os liberais e as oli-
garquias cafeeiras. 

Enquanto os liberais, 
constituídos por uma classe 
média urbana, apoiaram 
timidamente o golpe sob 
a expectativa de rápidas 
reformas liberalizantes e 
elaboração de uma nova 
constituição, as elites ru-
rais estavam descontentes 
com a ascensão de Vargas, 
pois impediu a posse do 
presidente paulista eleito 
e representante de seus 
interesses, Washington 
Luís, pondo fim à Consti-
tuição de 1891, herança da 
Proclamação da República. 

Além disso, as oligarquias 
paulistas eram contra a per-
da do controle das medidas 
econômicas em torno da 
produção de café e submis-
são de suas ambições frente 
à centralização política var-
guista. Vargas promoveu a 
nomeação de interventores 
não-paulistas no Estado de 
São Paulo, servindo de álibi 
e culminando em 1932 na 
formação da Frente Única 
no Estado, que parado-
xalmente passou a reunir 
os dois grupos que antes 
encontravam-se em vias 
opostas contra o governo 
provisório varguista. 

As oligarquias rurais pau-
listas, defensoras do “anti-
go regime” republicano, e 
os liberais do Estado, insa-
tisfeitos com o desinteresse 
de Vargas para a realização 
de uma nova constituição, 
compunham a confusão 
entre conservadorismo 
político e certas inclinações 
econômicas liberalizantes. 
A coexistência dessas duas 
tendências remonta a uma 
contradição econômica 
apontada pelo sociólogo 
Florestan Fernandes na 
obra “A Revolução Burgue-
sa no Brasil” (1974). 

O volume verifica que 
São Paulo, tardiamente na 
segunda metade do século 
XIX, foi o último Estado a 
adotar em massa a mão de 
obra escrava negra para a 
produção cafeeira, porém 
no início do século XX foi 
pioneiro no dinamismo in-
dustrial e expansão urbana 
ao lado da presença de 
trabalhadores imigrantes, 
sobretudo italianos. Sob 
este fundamento econô-
mico é possível identificar 
o conhecido dito de que 

São Paulo é a locomotiva 
econômica do Brasil. 

No entanto, é importante 
ressaltar que parte consi-
derável de sua população, 
amplamente influenciada 
pelo outrora conservado-
rismo de origem oligarca 
e a descentralização eco-
nômica, de origem liberal, 
tornam o mesmo Estado 
uma verdadeira âncora 
social do país, pouco pre-
ocupado com políticas de 
intervenção do governo 
para sustentar políticas de 
igualdade social ou mesmo 
racial. 

A fusão do desejo do 
retorno ao velho regime 
promovido pelas elites ca-
feeiras com a intenção de 
um novo sistema político-
-econômico reivindicado 
pela classe média urbana 
uniu os paulistas contra 
Vargas, mas os isolou do 
resto do país. O conflito 
havia se configurado entre 
São Paulo e o Brasil. 

Sem o apoio prometido 
de Minas Gerais, Rio Gran-
de do Sul e Mato Grosso, 
que acabaram por apoiar 
Vargas devido aos rumo-
res de independência e 
separatismo paulistas, 
a situação culminou na 
derrota da Revolução 
de 1932. A importância 
política e econômica do 
Estado pressionou Vargas 
a estabelecer pouco tempo 
depois a Constituição de 
1934 como forma de ame-
nizar as oposições ao seu 
governo no Estado. 

Curiosamente, entre os 
anos de 1940 e 1941 e em 
homenagem à Revolução 
de 32, foi criada a Avenida 
9 de julho na cidade de São 
Paulo, que desde 1938 ha-
via inaugurado seus túneis 
com a presença do próprio e 
incomodado Getúlio Varga, 
já sob o regime do Estado 
Novo (1937). Em 1954, a 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) passou a ter a sua 
sede na cidade na mesma 
avenida. Nada mais parado-
xal apontar a forma como a 
instituição que leva o nome 
de Getúlio Vargas está hoje 
incrustada na Avenida 9 de 
julho. 

São Paulo é um Estado 
habituado às contradi-
ções. Basta recordar o 
modo como a idolatria aos 
bandeirantes promovidos 
até hoje por nossas elites 
locais, presente e estam-
pada no nome de avenidas, 
escolas, emissoras de rádio, 
tv e marcas de brinquedos 
contrasta com o genocídio 
promovido pelos próprios 
bandeirantes contra a po-
pulação indígena durante 
o período colonial. 

O filósofo alemão Walter 
Benjamin em um breve 
texto, “Teses sobre o con-
ceito de História” (1940), 
afirmou: “nunca houve um 
monumento da cultura 
que não fosse também um 
monumento da barbárie”. 

(*) - É professor e cientista político 
da ESPM, autor dos livros 'Sérgio 

Buarque e a dialética da  
cordialidade' e 'Ética, cidadania  

e sustentabilidade'.

Paulo Niccoli Ramirez (*)

Metaverso: padronização  
é essencial

Fala-se muito em metaverso, mas para que ele chegue realmente a existir, serão necessários padrões para 
diversas áreas: software, hardware, endereçamento etc. A atual internet só existe porque os envolvidos 
conseguiram criar padrões. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Agora algumas empresas e orga-
nizações formaram um grupo, 
o Metaverse Standards Forum, 

destinado a criar e promover esses pa-
drões. Fazem parte desse grupo, entre 
outros, Epic Games, Meta, Microsoft, 
Nvidia, Qualcomm, Sony e World Wide 
Web Consortium. 

Em comunicado à imprensa, o grupo 
diz que trabalhará de forma pragmática, 
buscando, além de criar e promover 
padrões, estabelecer uma terminologia 
consistente para uso no ambiente do 
metaverso – hoje, não há sequer uma 
definição comum de metaverso.

Sempre que surge uma buzzword, 
como metaverso, surgem também os 
aproveitadores, que oferecem cursos 
e consultoria acerca do tema; nossa 
imprensa já menciona rotineiramente 
fatos “acontecidos no metaverso”, 
quando este ainda sequer existe. 

Estranha-se, no entanto, a ausência 
de alguns nomes no grupo, o principal 

plataformas ou que os usuários expor-
tem dados de um serviço para outro, 
mas o Metaverse Standards Forum su-
gere o desenvolvimento do metaverso 
de forma unificada.

Vamos ver o que o futuro nos reserva.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

dos quais a Apple; também não apare-
cem a    Niantic e a Roblox, muito fortes 
nas áreas de jogos e mundos virtuais. 

A criação desses padrões não signi-
fica necessariamente que existirá um 
metaverso – já se fala em multiversos. 
Esses padrões podem permitir que 
desenvolvedores mais facilmente criem 
e distribuam conteúdo para diferentes 
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News@TI
oferecidas pelo Méliuz , empresa de tecnologia que tem como ob-
jetivo impulsionar as vendas das lojas parceiras por meio de uma 
experiência de compra fácil, completa e integrada à vida financeira 
dos usuários. Eleita a 3ª melhor empresa para se trabalhar em 
Minas Gerais no ranking GPTW em 2022, a companhia está em 
busca de profissionais de diversas senioridades para vagas nas 
áreas de tecnologia, produto, marketing, entre outras, todas elas 
para trabalho 100% remoto e disponíveis também para pessoas 
com deficiência (PCD). Primeira startup a abrir capital na bolsa 
de valores, o Méliuz fez seu IPO, em novembro de 2 020, quando 
contava com 142 funcionários. Desde então, vem investindo em 
crescimento do time, principalmente nas áreas de tecnologia e 
produto, que cresceu 91% entre junho de 2020 e junho de 2021. 
Hoje, somando-se todas as empresas adquiridas pelo Méliuz, que 
formam o grupo CASH3, a companhia conta com mais de 1000 
pessoas. Vale lembrar que, após a aquisição do Picodi, o Méliuz 
expandiu sua operação e é, hoje, uma empresa  global, com atua-
ção em 44 países e sem limitações geográficas de contratação no 
Brasil (https://meliuz.gupy.io/).

15 mil bolsas de estudo de tecnologia em 
programação

@O Santander Universidades abriu as inscrições para a 3ª edição 
do Santander Coders 2022. Em parceria com a edtech de progra-

mação Let’s Code, o Banco vai conceder 15 mil bolsas de introdução 
a tecnologias e linguagens de programação de Web Full Stack, Data 
Science, Engenheiro de Dados, Mobile (Kotlin) e Automação de Tes-
tes. As 250 pessoas com melhor desempenho receberão uma bolsa 
completa para os cursos de formação em uma das 5 linguagens de 
programação escolhida pelos próprios participantes. As inscrições 
se encerram em 11/08 e devem ser feitas na plataforma Bolsas San-
tander https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/bolsas-san-
tander-tecnologia-santander-coders-2022?utm_source=Web&utm_
medium=Referral&utm_campaign=coders_22_Brasil_NDP.

Vagas de trabalho remoto para início imediato

@Profissionais de diversas áreas que buscam uma oportunidade 
em uma empresa global podem se candidatar a uma das vagas 

ricardosouza@netjen.com.br

Startups: o que muda com as novas regras 
para o investimento de pessoas físicas

Em 1º de julho, entrou em vigor a Resolução 
CVM 88, que dispõe sobre “a oferta pública de 
distribuição de valores mobiliários de emissão 
de sociedades empresárias de pequeno porte 
realizada com dispensa de registro por meio 
de plataforma eletrônica de investimento par-
ticipativo”. Trocando em miúdos, a instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é 
mais um passo importante na regulamenta-
ção definitiva do ecossistema de startups no 
Brasil, ao definir as novas regras para que as 
empresas nascentes de tecnologia recebam 
investimentos de pessoas físicas.

 
Isso poderá ser feito por meio de equity 

crowd funding, ou seja, o investimento de gru-
pos de pessoas para o financiamento público 
de uma empresa, que resulta em participação 
societária. A Resolução CVM 88 regula as pla-
taformas de equity crowdfunding e permite 
que o investidor pessoa física se cadastre em 
uma plataforma que apresenta uma relação de 
startups pré-selecionadas, com dados finan-
ceiros e jurídicos como histórico da empresa 
e dos sócios, modelo de negócio e projeções 
financeiras, e assine digitalmente um contrato 
de investimento. Toda essa operação de in-
vestimento participativo se completa online.

 
As startups habilitadas a receber esses 

investimentos devem se classificar como 
sociedade empresária de pequeno porte 
constituída no Brasil, não registrada como 
emissor de valores mobiliários na CVM e com 
receita bruta anual de até R$ 40 milhões no 
exercício encerrado no ano anterior à oferta.

 
De acordo com a maioria dos analistas, as 

novas regras, que revogam uma resolução 
CVM de julho de 2017, já no curto prazo vão 
ampliar e profissionalizar a prática de equity 
crowdfunding e, ao mesmo tempo, fortalecer 
as startups, que poderão receber novos inves-
timentos mesmo depois da primeira rodada de 
captação, por meio de um recurso chamado 
de “transações subsequentes”. 

 

pondem por algumas das grandes mudanças 
impulsionadas pela transformação digital e, 
mesmo assim, ainda são pouco exploradas 
como investimento. Se mostrarem que estão 
numa rota segura de crescimento, tornam-se 
muito atrativas para o investidor que gosta de 
diversificar suas aplicações. 

 
Entre os diferenciais mais importantes que 

justificam o investimento em uma startup 
estão seu grau de inovação e sua maturidade. 
Nesse sentido, os analistas concordam que as 
fintechs, que operam com soluções financeiras, 
e as insurtechs, da área de seguros, levam 
vantagem nessa corrida, por estarem mais 
maduras e consolidadas.

 
Essa ideia é comprovada pelo próprio 

desempenho das fintechs, as startups que 
mais receberam investimentos no Brasil no 
acumulado do ano, com US$ 1,2 bilhão, mais 
da metade de todo o volume investido no 
mercado de janeiro a abril, e bem distantes 
das segundas colocadas, as retailtechs, de 
varejo. Não será surpresa nenhuma se essa 
tendência se mantiver com as novas regras, 
já que identifica uma preferência nítida dos 
investidores.

 
Por enquanto, o momento é de expectativa 

no ecossistema brasileiro de inovação. O mer-
cado de investimentos é sensível e complexo 
e em momentos de crise prefere opções com 
o menor risco possível. É nesse contexto que 
passarão a vigorar as regras da Resolução 
CVM 88, mas se há uma opinião unânime no 
momento é a de que surgirá um novo mercado, 
com potencial de oferecer grandes oportuni-
dades para quem decidir investir em startups.

 
(Fonte: Felipe Avelar é fundador e CEO da startup 

Finplace (www.finplace.com.br), fintech que 
conecta de forma gratuita empresas que precisam 

de crédito com instituições financeiras. Foi por 
10 anos vice-presidente de operações do Grupo 

Credit Brasil e possui grande experiência no 
segmento de crédito para PMEs).

Num primeiro momento, o mercado de equity 
crowdfunding deverá crescer significativamen-
te, com a participação de startups com fatura-
mento maior e, portanto, de empresas que antes 
não eram elegíveis. Além disso, os investidores 
ganham mais segurança e confiança para aplicar 
seu dinheiro em empresas de tecnologia por 
meio das plataformas colaborativas.

 
Resta saber ser haverá um número maior de 

pessoas físicas dispostas a investir em startups 
em um cenário não muito favorável, com juros 
altos, permanência da Covid (embora com in-
tensidade bem menor), em um ano de eleições 
e em meio à crise provocada com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia. O equity crowdfunding, 
como tudo o que envolve o mercado de ações 
e as aplicações financeiras, é feito de riscos e 
oportunidades, que devem ser consideradas de 
acordo com o perfil do investidor.

 
O certo é que as novas regras da CVM criam 

um fato novo no mercado. As startups res-
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