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OpiniãO
Os efeitos da má 

governança

Sri Lanka, sob 
influência da 
Inglaterra até 1948, é 
mais um caso em que 
os dirigentes deram 
prioridade à própria 
qualidade de vida, 
e não na construção 
de um melhor futuro 
para a população. 

É a sina da humanida-
de. Tiranos sobem ao 
poder e não cumprem 

a sua tarefa de conduzir a 
população para níveis mais 
elevados, conseguindo en-
ganar a todos, mas só por 
um tempo; um dia a verdade 
aparece.  A Índia, tornada 
independente em 1947, se 
posicionou um pouco melhor, 
apesar da elevada população, 
desenvolvendo tecnologia e 
diversificando a produção. 

Argentina e Venezuela 
mostram nitidamente o efeito 
de má governança e ausência 
de propósitos para promover 
melhores condições de vida 
à população. Para Portugal, 
no passado, o Brasil era uma 
simples colônia. A partir da 
independência, a presença 
da Inglaterra se acentuou, 
mormente por ser o rei de 
Portugal uma criança sob 
tutela. Pedro II levou tempo 
para conseguir impor o seu 
ritmo. 

Após 1889, a situação 
piorou, pois o Brasil não ti-
nha autonomia para decidir 
nada e sua dívida externa 
crescia sem produzir resul-
tados internamente. O mau 
costume perdurou; faziam 
gato e sapato do Brasil. Anos 
depois, Getúlio Vargas, então 
presidente do Brasil, se opôs, 
foi mal assessorado, acabou 
emparedado no palácio do ca-
tete. Uma nação promissora, 
com população ativa, foi tra-
vada através de governantes 
fracos e inclusive os militares 
enfrentaram problemas. 

E vamos continuar dizendo 
“sim senhor” aos interesses 
externos e precarizando a 
nação? É necessário muito 
cuidado, pois os inimigos do 
Brasil torcem para que sur-
jam tumultos, e tenha início 
uma confrontação para de-
sarranjar tudo, e empurrar a 
nação para a beira do abismo. 
Até o final de 2022, que rumo 
tomará o Brasil? A inflação 
está vinculada ao monte de 
dinheiro emitido, e aos de-
sajustes devido à pandemia 
e guerra na Ucrânia. 

Um fator permanente é a 
estrutura monetária e cam-
bial, com tudo vinculado ao 
dólar e a dependência dos 
países com moeda fraca. O 
dólar vem, faz ganhos e vai 
embora e deixa um monte 

de reais rodando fora da 
atividade produtiva, o que 
acaba ampliando a inflação. 
A questão mundial das mo-
edas é complicada por ser 
um processo que vem sendo 
moldado há séculos e que no 
pós-guerra adotou o modelo 
do dólar-ouro, abandonado 
em 1971, sem que algo firme 
fosse colocado em seu lugar. 

Como estabelecer uma 
paridade entre moedas fi-
duciárias feitas no papel? 
O Brasil fez várias reformas 
monetárias, sendo o plano 
real a mais recente. Dólar, 
Iene, Euro, Yuan, Real e 
tantas outras moedas numa 
balburdia desafinada sem 
fio condutor. Será que uma 
moeda única resolveria? Mas 
quem emitiria e controlaria? 
Quem confiaria no grupo que 
assumisse o poder do dinhei-
ro mundial? No pós-guerra, 
os Estados Unidos apresen-
taram ao mundo um invejável 
modelo a ser seguido. 

No entanto, uma série de 
acontecimentos desagradá-
veis mostra que a situação 
está mudando por lá, a 
começar pela redução e in-
satisfação da classe média e 
aumento da precarização, se 
bem que no Brasil o declínio 
tem sido mais acentuado, 
visivelmente na qualidade 
dos empregos, da saúde e 
educação. Um país que há 
anos sofre com a dengue e 
a chicungunha, mas que até 
hoje não dispõe de remédios 
adequados. 

Enquanto isso, os estudan-
tes continuam com dificul-
dades para ler e interpretar 
um texto e fazer as contas 
aritméticas mais elementa-
res. Coisas estranhas estão 
acontecendo pelo mundo. As 
lutas pelo poder e interesses 
se acirram. As cobiças têm 
determinado a forma de 
como os sistemas funcionam. 
Os Estados se apresentam 
alquebrados com dívidas e 
insatisfações. 

Nenhum Estado está con-
seguindo transmitir imagens 
de melhor futuro para seu 
povo, sem agredir à natu-
reza, criando espaço aberto 
para oportunistas, larápios 
e enganadores com falsas 
promessas, palradores que 
querem fazer fortuna de um 
dia para outro. 

A boa qualidade de vida vai 
ficando cada vez mais distan-
te. Inegavelmente o mundo 
passa por um processo de 
grandes transformações, mas 
como compreender o sofri-
mento das massas através da 
crença numa vida só? 

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites  

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br/home).  

E-mail: bicdutra@library.com.br. 

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Benner está com 106 vagas abertas para 
trabalho home office, híbrido e presencial

@Como parte da estratégia de crescimento, a Benner, companhia 
brasileira fornecedora de soluções em software e serviços que 

transformam os processos das empresas em resultados, anuncia a 
abertura de novas vagas, relacionadas às áreas de desenvolvimento, 
tecnologia e inovação, projetos, comercial, atendimento ao cliente, 
marketing, BPO jurídico e RH. Os cargos disponíveis são para os mo-
delos home office, presencial e híbrido e estão disponíveis no site. A 
Especialista de Recrutamento e Seleção da Benner, Monique Carvalho, 
explica as etapas do processo de participação e seleção dos candidatos. 
“O cadastro é 100% digital e todas as vagas são especificadas e divul-
gadas em nosso site. Após o cadastro na plataforma, nossa equipe de 
seleção realiza a triagem e entra em contato com os candidatos. Desta 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

po Aval aproximadamente 2.500 colaboradores. A fim de digitalizar 
procedimentos corriqueiros de seu dia a dia, o escritório conta com 
a tecnologia da Oystr, referência no desenvolvimento de robôs inteli-
gentes para a integração de escritórios de advocacia e departamentos 
jurídicos. Nesse sentido, a legaltech oferece robôs personalizados 
para atender demandas como a captura de intimações eletrônicas, 
serviço de protocolo e, mais recentemente, o escritório solicitou um 
teste para serviço de distribuição de ação em lote, o ajuizamento. 
De acordo com Letícia Rodgrs, Gerente do Jurídico da Toledo Piza 
Advogados Associados, a parceria se deu, principalmente, porque “o 
escritório extraía as intimações eletrônicas nos sites dos tribunais de 
justiça de forma totalmente manual e precisava do auxílio de tecnologia 
para automatizar esta demanda. Então, contratamos a Oystr e, com a 
otimização do trabalho, incluímos outros serviços no contrato com a 
empresa”, explica a executiva (https://www.oystr.com.br/).

forma, todos os participantes recebem retorno, sendo aprovados ou 
não, mas precisam ficar atentos aos e-mails de retorno. Os selecionados 
passam por uma pré-entrevista e, na sequência, é agendada a etapa 
final com o gestor da área para realização da entrevista técnica”, ex-
plica (https://www.benner.com.br/como-realizar-um-bom-processo-de-
-admissao/?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_
Vagas_Benner&utm_content=PR_Vagas_Benner).

Robôs da Oystr apoiam automatização de 
escritório de advocacia

@Prestando assessoria jurídica em contratos bancários, com ênfase 
em recuperação de créditos judicial e extrajudicial de cobrança, a 

Toledo Piza Advogados Associados está no mercado há 24 anos. Com 
sede em São Paulo e filial em Araçatuba/SP, totaliza com time do Gru-

Google suspende 
contratações de pessoal

O Google anunciou um congelamento das contratações de pessoal por duas semanas. 
Vivaldo José Breternitz (*)

Prabhakar Raghavan, vice-pre-
sidente sênior da empresa, 
comunicou essa decisão aos em-

pregados via email; esse congelamento 
vem em seguida a um anúncio de que 
o Google estava iniciando um processo 
de desaceleração nas contratações que 
durará ao menos até o final deste ano.

O executivo disse aos empregados 
que a empresa usará esse tempo para   
revisar suas necessidades de pessoal. 
Em sua mensagem aos funcionários 
no início deste mês, quando anunciou 
a desaceleração, o CEO do Google, 
Sundar Pichai, afirmou que a empre-
sa contratou dez mil empregados no 
segundo trimestre de 2022.  

Segundo analistas do portal The Ver-
ge, o Google segue outras Big Techs que 
vem tomando medidas semelhantes 
em função da piora do ambiente ma-
croeconômico, a qual deve gerar   uma 
desaceleração nos gastos com anúncios 
digitais, impactando diretamente as 
fontes de receita da maior parte dessas 
empresas. 

Não só os empresários, mas também 
os profissionais de tecnologia da in-
formação que vivem uma situação de 
mercado de trabalho muito favorável, 
devem observar com atenção essa 
mudança de cenário.

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

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas

Em maio, a Meta anunciou um 
congelamento de contratações de 
funcionários para determinados times; 
Twitter e Spotify também reduziram 
as contratações e a Apple planeja 
uma desaceleração em 2023. Outras 
empresas, incluindo Substack, Tesla 
e Netflix, tomaram medidas mais ra-
dicais, demitindo pessoal. 
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Quer empreender? Confira as dicas para 
quem deseja investir em uma franquia

Com várias opções de franquias 
disponíveis para empreender, como 
escolher a certa para investir ou 
decidir ter o próprio negócio? São 
mais de 2.800 redes disponíveis no 
país, segundo dados da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF). 

Investir em uma franquia traz 
diversos benefícios e vantagens, 
como: suporte e apoio da franque-
adora, treinamentos e credibilidade 
de uma marca que já tem espaço no 
mercado.

Na hora de empreender, seguir 
alguns passos é essencial e faz toda 
a diferença. O jovem empreendedor 
João Victor Castelo, considerado o 
‘príncipe das franquias’, aponta os 
principais cuidados para você investir 
na rede certa:

1 - Pesquise e escolha o melhor 
segmento e marca

Ao pesquisar por franquias, surge 
uma infinidade de segmentos e mar-
cas. Então, é necessário conhecer e 
pesquisar sobre cada um. Escolher 
uma área que você tem interesse já é 
meio caminho andado. Não é neces-
sário ter formação ou experiência no 
setor, mas ter afinidade e identificação 
é bem válido. 

Alimentação, Beleza e Estética, 
Moda, Educação, Limpeza e Serviços 
são alguns exemplos de segmentos.
Ter apreço pela área a empreender e 
obter informações faz você se dedi-
car mais. Pesquise, planeje e busque 
qualificação.

Como os novos franqueados já rece-
bem a estimativa de faturamento e lu-
cro antes mesmo de iniciar a unidade, 
essa organização fica mais tranquila 
e visível. O suporte da rede também 
auxilia nesse e em outros quesitos.

4 - Converse com quem entende 
do assunto

O processo de começar um negócio 
pode ser meio “assustador” para quem 
não tem experiência, mas com o apoio 
de pessoas qualificadas e que enten-
dem da área tudo fica mais seguro, 
tranquilo e transparente.

Por isso, a 300 Franchising, prin-
cipal aceleradora de franquias do 
Brasil, ajuda empreendedores a da-
rem o primeiro passo. Somos sócios 
de mais de 90 marcas, lideramos 18 
segmentos econômicos, e você pode 
contar conosco para te conectarmos 
aos melhores negócios!

2 - Decida a região e o melhor 
modelo de negócio

A escolha da cidade, bairro e rua onde 
ficará a sua franquia deve ser feita com 
muito estudo e cautela. Busque lugares 
com fluxo de pessoas que são o seu 
público-alvo e se tornarão seus clientes.

Decidir qual o melhor modelo de 
negócio para a sua unidade também é 
um dos pontos principais na hora de 
empreender. Entre as opções, estão: 
loja de shopping, container, home offi-
ce, food truck e loja de rua. Pesquise os 
detalhes e vantagens de cada um para 
você tomar a melhor decisão. 

3 - Organize-se e tenha 
planejamento financeiro

Todo investimento requer organiza-
ção e planejamento e com as franquias 
isso não é diferente. É essencial ter o 
valor inicial e ter capital de giro para o 
negócio prosperar já no início.
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