
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) - Matri-

culado 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, terça-feira, 16 de agosto de 2022 Negócios6

Golpe?  
Sociedade diz não

Abro este texto sob as 
primeiras impressões 
do evento no salão 
nobre da Faculdade 
de Direito da USP, 
no Largo de São 
Francisco.

Nesse local, o ex-
-ministro da Justiça, 
José Carlos Dias, 

leu, dia 11, última quinta-
-feira, por volta das 11 
horas, a ‘Carta em Defesa 
da Democracia’, após dis-
cursos de representantes 
de entidades da sociedade 
civil. A inferência mais 
abrangente é a de que, se 
havia alguma articulação 
sub-reptícia para golpear, 
dia 7 de setembro próximo, 
a ordem democrática, foi 
sustada pelo mais incisivo 
movimento empreendido 
pela sociedade brasileira 
nos últimos tempos. 

A Carta foi um eloquente 
discurso em prol do sis-
tema democrático e, mais 
que isso, um vistoso sinal 
da nossa democracia par-
ticipativa. A comunidade 
levanta a mão e avisa: não 
toleraremos qualquer des-
vio autoritário no regime. 
Iremos às ruas, se for o caso.  
Viu-se intensa mobilização, 
comparável em simbolismo 
ao famoso Comício das Dire-
tas - Já, realizado em 16 de 
abril de 1984, o último e o 
maior comício em favor das 
eleições diretas, que reuniu 
1,5 milhão de pessoas no 
Vale do Anhangabaú, no 
centro de São Paulo.

A projeção que se faz 
oportuna é de que a corren-
te em defesa da democracia 
tende a crescer, face à 
imagem de pedra jogada no 
meio da lagoa, que a leitura 
da Carta nos transmite. Essa 
percepção se acentua ante 
a análise dos organizadores 
e assinantes do documento, 
que beiram 900 mil pessoas, 
de segmentos profissionais 
variados, e originários do 
meio da pirâmide social. 
A recorrente comparação 
que ancora os argumentos 
deste analista é: as classes 
médias exercem o poder de 
irradiar seu pensamento, a 
partir do meio da lagoa até 
as margens.

Esse poder é alavancado 
pela integração das mídias 
na divulgação do movi-
mento. Desse modo, é bem 
provável que a defesa da de-
mocracia ganhe mais apoios 
do que a tese do fechamento 
do regime, e consequente 
instalação de mecanismos 
autoritários.  

A comunidade nacional, 
por sua vez, age como a 
panela de pressão. A fervura 
precisa que a panela tenha 
um buraquinho para deixar 
vazar o ar quente, sob risco 
de explosão. Os movimen-
tos sociais, as manifestações 

de ruas, aplausos e urras são 
o vapor que, ao vazar, deixa 
o sistema em equilíbrio. O 
perigo é de ruptura no pro-
cesso, com forte corrosão 
social.

O fato é que a comuni-
dade utiliza meios para se 
exprimir. Exemplos são 
seus representantes nas 
Câmaras de Vereadores, nas 
Assembleias Legislativas 
nos Estados, na Câmara 
Federal e no Senado. Quan-
do esses mecanismos não 
agem a contento ou quando, 
mesmo sob sua ação, os Po-
deres Executivos (federal, 
estadual e municipal) não 
atendem ao clamor social, 
a população reage. 

É quando a democracia 
participativa entra na are-
na de guerra. Esse sistema 
também conta com o plebis-
cito, o referendo e o projeto 
de lei de iniciativa popular. 
Mas, em momentos de 
crise, como o que estamos 
vivendo, e sob um ambiente 
eleitoral polarizado, a socie-
dade escolhe a ferramenta 
do aviso direto: a movimen-
tação de rua.

No Brasil, a organicidade 
social é um dos mais inte-
ressantes fenômenos da 
contemporaneidade. Signi-
fica que as massas d’outrora 
estão dando lugar a grupos, 
setores, núcleos, alas, que 
passam a agir em defesa 
de seus interesses. A isso 
chamo de poder centrípeto, 
que vem das margens e vai 
até os centros, os poderes 
constituídos. Essa força 
centrípeta, de lá para cá, é 
o novo desenho dos poderes 
da Nação. E quem quiser 
ter sucesso na política, não 
pode desprezar tal sinali-
zação.

O Brasil, mesmo que se 
reconheça a prevalência 
de padrões tradicionais – o 
grupismo, o mandonismo – 
caminha, a passos lentos, 
porém, graduais, na dire-
ção da esfera racional. Que 
tem na autonomia um dos 
seus motores. Autonomia 
quer significar capacidade 
do cidadão decidir, sem 
se valer da influência de 
outros. Claro, a equação 
BO+BA+CO+CA (Bolso, 
Barriga, Coração, Cabeça) 
poderá influenciar o voto. 

Devemos reconhecer: já 
teve mais força no passado.

Hoje, coisas como a Carta 
aos Brasileiros, harmonia 
social, desenvolvimento, 
paz, segurança, igualdade, 
educação, saúde, mobili-
dade urbana, habitação, 
conseguem chegar aos ou-
vidos do anônimo escondido 
na multidão. Que eleva sua 
condição de cidadania e 
sabe distinguir trololós de 
compromissos sérios.

Rezemos um Pai Nosso!
 
(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político. 

Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*) 

Qualcomm fraudada  
por antigo executivo

A Qualcomm é uma grande empresa americana que, entre outros produtos, fabrica chips e processadores 
utilizados em celulares

Vivaldo José Breternitz (*)

Ela foi à justiça acusando seu 
ex-vice presidente de pesquisa 
e desenvolvimento de criar e 

vender-lhe fraudulentamente uma 
startup, por US$ 150 milhões.

A acusação diz que nos termos do 
contrato que o executivo Karim Arabi 
mantinha com a Qualcomm, qualquer 
coisa que ele criasse enquanto trabalha-
va para a empresa seria de propriedade 
dela e que o mesmo criou uma nova 
tecnologia na área de microchips, sem 
revelar o fato à empresa. 

A seguir, com a ajuda de outro ex-
-vice-presidente da Qualcomm, Akbar 
Shokouhi, fundou uma startup cha-
mada Abreezio LLC, que alegou ter 
desenvolvido a tecnologia; outro dos 
envolvidos no golpe, Sanjiv Taneja, 
aparecia como CEO da startup.

A Abreezio se dizia financiada por 
investidores anjo e caracterizou a 
nova tecnologia como uma criação 
da irmã mais nova de Arabi, Sheida 
Alan, uma estudante canadense de 
pós-graduação.

Documentos apresentados à justiça 
alegam que Arabi registrou patentes 
provisórias para a tecnologia que ha-
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News@TI
OLX Brasil promove 3ªedição do Hackathon; 
inscrições estão abertas

@A OLX Brasil, que possui as maiores plataformas de com-
pra e venda online em autos, serviços, bens de consumo e 

imóveis - OLX, Zap e Viva Real - , está com inscrições abertas 
para a 3ª edição do Hackathon OLX Brasil em parceria com 
o HACKTUDO. A maratona, que é gratuita, é voltada para 
universitários e estudantes do ensino médio e de cursos téc-
nicos de todo o país. Os interessados poderão se inscrever a 
partir dessa semana até 12 de setembro no site https://www.
sympla.com.br/evento-online/hacktudo-2022-hackathon-olx-
-brasil/1599957. O Hackathon OLX Brasil acontece entre os 
dias 7 e 16 de outubro e será realizado de forma 100% remota.

Tecnologia de autoentrevista online

@A Skeel Recrutamento Inteligente, plataforma online de In-
teligência Artificial (IA) para gerenciamento dos processos 

de seleção e recrutamento, é a primeira empresa do Brasil deste 
setor a criar e disponibilizar uma ferramenta de autoentrevista 
nestes moldes. Com os indicadores de emprego mostrando 
uma retomada mais intensa nos últimos meses, de acordo com 
a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), este 
tipo de funcionalidade é importante na recuperação do mercado 
por otimizar o processo seletivo, trazendo vantagens a todos os 
envolvidos. A expansão de ocupação, com vagas não sazonais, 
abrange todas as regiões e setores da economia, além de todos 
os segmentos etários e educacionais, tornando esse método uma 
opção moderna e prática para acompanhar esse crescimento.

ricardosouza@netjen.com.br

Você sabe o que é metaverso? Conceito pode ser 
aplicado até no mundo do empreendedorismo

Muito tem se falado sobre o metaverso. 
Algumas pessoas acreditam se tratar de algo 
ligado ao universo gamer, mas o espaço virtual 
compartilhado, que é hiper-realista, imersivo e 
interativo, tem inúmeras possibilidades de uso. 

"O termo metaverso remete a um novo 
conceito capaz de integrar o mundo real ao 
digital por meio de tecnologias como realida-
de virtual ou aumentada, podendo também 
utilizar hologramas. Assim, em um jogo, por 
exemplo, o usuário tem experiências mais 
reais, o que aumenta sua motivação e en-
gajamento, podendo assim sair apenas dos 
mundos dos games e passando a ser “real” 
em diversas atividades profissionais como 
uma ferramenta otimizadora de facilidades", 
explica a especialista em vendas pelas redes 
sociais Camila Silveira.

 
Camila explica que na educação, o me-

taverso permite simulações de ambientes 
ou laboratórios, o que permite que o aluno 
tenha vivências reais de sua experiência. Em 
e-commerces, a ideia é melhorar a experiência 
dos clientes, que podem experimentar roupas, 
acessórios ou equipamentos de forma virtual 
e totalmente remota. 

A profissional diz que as aplicações do 
metaverso são inúmeras. "Quem já esteve, 
por exemplo, em um parque temático (como 
a Disney ou a Universal), certamente expe-
rienciou situações semelhantes nas atrações 
que envolvem simuladores. Soluções de 
tecnologia, tais como realidade virtual e simu-
ladores em 3D são um exemplo de aplicação. 
Mas as novidades não param por aí", pontua 
a especialista. 

 
Ela diz que é possível aplicar o metaverso 

até na medicina, que é um dos segmentos 
com maior potencial para o uso das novas 
tecnologias. "Várias possibilidades estão sendo 
desenvolvidas: cirurgias a distância, roupas 
que podem medir o nível de temperatura e 

transpiração do corpo humano, cursos nos 
quais os alunos não precisam de corpos reais 
para aprendizado, entre outras, são algumas das 
inovações que possibilitem o mundo virtual efe-
tivar todas as facilidades no mundo real", afirma. 

 
O conceito pode ser usado no universo 

corporativo. Vários usos são possíveis, desde 
reuniões com interação pessoal/ virtual entre 
os participantes, até treinamentos mais espe-
cializados, que podem ser feitos a distância. Na 
indústria automotiva e na gestão de armazéns 

logísticos a tendência é bastante promissora e 
foi acelerada pela pandemia, mas na verdade 
já fazia parte de um futuro inevitável que virou 
presente e deve fazer parte de até 68% das 
atividades profissionais até o ano de 2024", 
disse Camila

 
A insuficiência de tecnologias avançadas 

não é o único problema do Metaverso. Exis-
tem outras questões que ainda precisam ser 
resolvidas ao longo dos anos. Silveira elencou 
as principais delas:

•	 falta	 de	 dispositivos	 pequenos,	 leves	 e	
potentes para fazer com que a experiência 
seja colocada em prática;

•	 falta	de	pesquisa	com	os	usuários	para	
saber se eles estão dispostos a passar 
pela experiência:

•	 necessidade	de	uma	internet	e	servidor	
melhores, visto que milhões de pessoas 
poderão acessar o ambiente ao mesmo 
tempo;

•	 equipamentos	que	poderiam	ser	usados	
para a imersão custam muito caro e não 
fazem tanto sucesso.

Camila também citou os principais impactos 
do metaverso na nossa realidade

•	 Esperamos	que	o	metaverso	seja	um	mun-
do fantástico, feito de novos ambientes 
incríveis,

•	 alteração	 da	 realidade	 e	 percepção,	 e	
um novo impulso para o mundo hiper-
conectado, aumentando descoberta e 
criatividade.

•	 É	certo	que	trará	novas	oportunidades	e	
novas formas de interagir. Pensamos em 
algumas:

•	 Possibilidade	 de	 empreendedorismo	 e	
criação de negócios próprios;

•	 Movimentação	do	mercado	das	moedas	
digitais;

•	 Maior	interação	com	pessoas	que	estão	
fisicamente distantes;

•	 Criação	de	mais	empregos	virtuais;
•	 Novas	formas	de	aprendizagem,	etc.
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Todos os envolvidos foram presos e 
podem receber até 20 anos de prisão 
e multas de US$ 250 mil, perdendo 
também os bens adquiridos com o 
dinheiro ganho com a fraude. 

Especialistas dizem que casos como 
esse são relativamente comuns – já 
tivemos conhecimento de um ocorrido 
no Brasil – e que sua descoberta nor-
malmente ocorre não por processos de 
auditoria, mas através de delação de 
um dos fraudadores, quando se sente 
enganado pelos seus comparsas.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

via desenvolvido sob o nome de sua 
irmã, e que ele estava profundamente 
envolvido no esquema, até ajudando a 
escolher o nome comercial do produto. 
Os envolvidos buscavam esconder seu 
envolvimento, usando contas de e-mail 
falsas, inclusive com Arabi enviando 
mensagens em nome de Sheida.

O passo seguinte foi oferecer a 
tecnologia à Qualcomm, que acabou 
adquirindo a Abreezio por US$ 150 
milhões, que foram divididos entre 
os golpistas, que a seguir procuraram 
lavar o dinheiro com a aquisição de 
imóveis no estrangeiro e empréstimos 
simulados. 

TNS compra Agnity Global
A TNS anuncia a aquisição da 

Agnity Global. A aquisição aprimo-
ra estrategicamente a capacidade 
de atuação da TNS no mercado 
global de telecomunicações, com 
as parcerias estabelecidas pela 
Agnity em mais de 12 países. 
Também permite que os clientes 
existentes da TNS se beneficiem 
de um portfólio ainda mais amplo 

de soluções inovadoras. Com sede 
no Vale do Silício e operações de 
desenvolvimento e suporte em 
Richardson, Texas e Noida (Índia), 
a Agnity potencializa as redes de 
muitos provedores globais de Tier-1 
por meio de seu Communication 
Application Server (CAS) esca-
lável e de eficiência comprovada 
(www.tnsi.com).


