
OPINIÃO
Uber: nenhuma 

articulação política 
acabará com a 

economia colaborativa  

Nenhuma marca, 

projeto, classe ou 

empresa é maior do que 

o mercado

O transporte remunerado 
individual de passagei-
ros aberto ao público é 

atividade privativa do profi s-
sional taxista, inclusive quando 
a conexão entre usuários e 
motoristas ocorrer por meio 
de plataformas digitais”. Esse 
texto que remete a um verda-
deiro retrocesso, fazer parte 
de uma proposta alternativa 
que visa deixar a legalização do 
Uber, somente para as esferas 
municipais.

Porém, deixando de lado o 
que pode ou o que não pode, 
ou o que é ou não direito de 
uma determinada classe, que-
ro fazer um convite para um 
tópico que transcende essa 
questão, que é a necessidade 
do consumo, ou seja, o que as 
pessoas querem. Em minhas 
aulas que ministro na ESPM, 
afi rmo que nenhuma marca, 
projeto, classe ou empresa é 
maior do que o mercado.

O Uber pode até acabar no 
Brasil, mas a ideia, formato 
e a necessidade por serviços 
bons e que atenda a todos os 
bolsos, não acabarão. Surgirão 
outros serviços provenientes 
da economia colaborativa 
para atender as mais novas 
necessidades de consumo. 
Infelizmente, políticos estão 
mostrando total miopia ao 
mercado e ao comportamento 
do consumidor contemporâ-
neo, literalmente estão tam-
pando o sol com a peneira. 
Em meio a este cenário, cabe 
uma refl exão: Por qual razão 
nenhuma articulação política 
acabará com a economia co-
laborativa?

A tendência veio para fi car, 
especialmente porque é regida 
por três grandes forças: social 
(as pessoas compartilham 
mais, por exemplo), econô-

mica (escassez de recursos) e 
tecnológica (ascensão de uma 
geração que cresceu com a in-
ternet e se conecta com outras 
pessoas em proporções muito 
maiores do que antes).

Os taxistas ainda não per-
ceberam que o aplicativo não 
deve ser considerado um ini-
migo. E, sim, um bom exemplo 
desta revolução do consumo. 
Em resposta ao rápido e feroz 
crescimento do aplicativo Air-
bnb, maior plataforma de alu-
guel de casas, apartamentos, 
sem ter um imóvel se quer, a 
rede de hotéis Marriot, embo-
ra presente em um mercado 
completamente distinto, deve 
servir como exemplo.

Ao invés de lutar contra o 
fenômeno, a marca agiu de 
forma inteligente. Ela cre-
denciou com o selo Mariott 
casas de pessoas que alugavam 
um quarto e indicou clientes 
provenientes do programa de 
lealdade que a rede cultiva. No 
fi nal de tudo, a rede negociou 
algo em entre 10% e 20% de 
participação no revenue do 
locatário do quarto.

Um mercado está surgindo. 
A ruptura continua. Empresas 
e profi ssionais ainda podem 
escolher em qual lado da 
história querem estar. E aí 
se incluem os taxistas. Fazer 
parte dessa revolução repen-
sando modelos de negócios e 
fomentando essas iniciativas 
(encontrando uma denomi-
nador comum para o tipo de 
retorno que espera) ou assistir 
de camarote e provavelmente 
serem guilhotinados? 

É um caminho sem vol-
ta. A briga está apenas 
começando .

(*) - Palestrante profi ssional em 
marketing, estrategista especializado 

na construção e no gerenciamento 
de marcas e reputação e diretor-

fundador da Gabriel Rossi 
Consultoria, com passagens por 

instituições como Syracuse/Aberje, 
Madia Marketing School, University of 

London e Bell School.
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O fi lme sobre a “Operação 
Lava Jato”, que denunciou o 
maior escândalo de corrupção 
da história do Brasil, estreará 
no próximo dia 7 de setembro 
em todo o país. O longa “Polícia 
Federal - A Lei é Para Todos”, 
dirigido por Marcelo Antunez, 
promete contar os bastidores 
da ação da Polícia Federal (PF) 
até mesmo a condução coer-
citiva do ex-presidente Lula 
para depor. O fi lme foi orçado 
em mais de R$10 milhões pelo 
Ministério da Cultura. 

No entanto, a produção 
abriu mão de recursos da Lei 
Rouanet para trabalhar com 
patrocinadores “privados”, 
mantidos sob sigilo. Até o 
momento estipulam-se que 
o custo é de US$5 milhões. 
Os fi nanciadores do fi lme vão 
manter suas identidades em 
segredo “porque têm medo de 
sofrer perseguição política”, 
informou o jornal “O Globo”. 
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O Alto Comissário das Na-
ções Unidas para os Direitos 
Humanos pediu  ao governo 
da Venezuela que respeite o 
direito à manifestação pacífi -
ca e à liberdade de expressão 
de seus cidadãos e fez um 
apelo “a todas as partes” 
a renunciarem à violência. 
“Estamos preocupados com 
os relatórios sobre violência 
durante os protestos. Faze-
mos uma pedido ao governo 
da Venezuela para garantir 
que seja respeitado o direito 
à manifestação pacífi ca e à li-
berdade de opinião”, afi rmou 
a porta-voz do alto comissa-
riado, Elizabeth Throssell, em 
comunicado.

Elizabeth também falou 
sobre a inabilitação do líder 
opositor Henrique Capriles 
para exercer qualquer cargo 
público durante 15 anos e 
lembrou que Capriles foi “es-
colhido democraticamente” 
e foi um líder político durante 
mais de duas décadas. A 
oposição venezuelana tem 
se manifestado em Caracas 

Manifestantes em Caracas, durante um protesto que pede a 

eleições no país.

A 4ª Câmara Criminal ana-
lisava a possibilidade de 
absolver os réus, hipótese 

levantada pelo voto divergente 
do desembargador Ivan Sartori 
em setembro de 2016, quando 
o resultado do júri foi conside-
rado nulo. Com a anulação, os 
policiais militares acusados de 
participar do massacre serão 
julgados novamente.

Quatro desembargadores 
entenderam que apenas o júri 
pode decidir pela condenação 
ou absolvição em caso de 
crimes intencionais contra a 
vida. “Quando se quer absolver 
alguém, que o faz é a primeira 
instância. Nós estaríamos atra-
vessando uma situação que só 
a primeira instância poderia 
trabalhar”, enfatizou o relator, 

No dia 2 de outubro de 1992, a PM de São Paulo matou

111 presos em operação para controlar uma

rebelião na Casa de Detenção.
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PMs acusados por ‘Massacre do 
Carandiru’ serão julgados novamente
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve ontem (11) a anulação dos julgamentos dos 74 policiais 
militares acusados de participar do ‘Massacre do Carandiru’, em outubro de 1992

passado. “Não se sabe quem 
atirou em quem. Se não existe 
o exame balístico, não existe 
uma condenação dessa forma. 
Nunca se viu isso na história, 
uma condenação conjunta”, 
disse, ao argumentar que não há 
elementos que apontem quais 
foram os crimes cometidos pe-
los acusados individualmente.

No dia 2 de outubro de 1992, 
a PM de São Paulo matou 111 
presos em operação para con-
trolar uma rebelião na Casa de 
Detenção. Conhecido como Ca-
randiru, o presídio inaugurado 
em 1920 funcionava na zona 
norte. O local chegou a abrigar 
8 mil detentos no período de 
maior lotação. A unidade foi 
desativada e parcialmente de-
molida em 2002 (ABr).

desembargador Luís Soares 
de Mello.

Já o desembargador Sartori 

manteve a posição pela absol-
vição dos policiais, manifestada 
na sessão de setembro do ano 

ONU pede que Venezuela respeite 
direito à manifestação pacífi ca

em apoio ao Parlamento, de 
maioria antichavista, pedindo 
eleições e a saída dos magis-
trados do Tribunal Supremo.

Estas manifestações, no 
entanto,  terminaram em 
conflitos com a polícia, que 
impediu a passagem do pro-
testo pelo centro da capital e 
repeliu os manifestantes com 
gás lacrimogêneo e outros 
meios repressivos. Por esse 

motivo, a ONU fez um apelo 
“às forças de segurança para 
operarem em conformidade 
com as normas internacio-
nais sobre direitos huma-
nos” em suas ações para 
monitorar as manifestações. 
Além disso, o comunicado 
pediu aos manifestantes que 
usem meios pacíficos para 
se fazerem ouvir (Agência 
EFE).

Filme sobre Operação Lava Jato 
estreará em setembro

Com cenas de fugas, tiroteio 
e assaltos espetaculares que 
contam com carros blindados e 
helicópteros cedidos pela pró-
pria PF, o fi lme começou a ser 
gravado no início de 2014 nas 
cidades de São Paulo, Brasília, 
Rio de Janeiro e Curitiba. 

Os atores visitaram todas as 
instalações das autoridades 
para conhecer a rotina da Lava 
Jato. O juiz Sérgio Moro é um 

dos personagens principais do 
fi lme. No último fi m de semana, 
ele realizou uma conferência 
na Universidade de Harvard, 
nos Estados Unidos, onde 
comentou que há grupos de 
poder interessados em fazer o 
processo fracassar. No próximo 
dia 3 de maio, o juiz interrogará 
um dos principais investigados 
na Lava Jato, o petista Lula 
(ANSA/COM ANSA).

Até o fi m desta semana o 
Conselho de Segurança da ONU 
deve avaliar uma recomenda-
ção feita pelo secretário-geral 
sobre o encerramento, em 
outubro próximo, da Missão 
das Nações Unidas de Esta-
bilização no Haiti (Minustah), 
que desde o início contou com 
grande participação das Forças 
Armadas brasileiras. Se o térmi-
no da Minustah for aprovado, o 
Conselho de Segurança  deve 
criar uma pequena missão de 
paz para acompanhar, durante 
seis meses, a situação no país 
após a retirada das tropas da 
ONU.

Antes de falar ontem (11) ao 
Conselho de Segurança, a chefe 
da missão, Sandra Honoré, 
disse que os soldados de paz 

Missão da ONU no Haiti pode ser encerrada
ainda este ano

estão presentes no Haiti há 13 
anos. Segundo ela, o país está 
pronto para a mudança. “Temos 
visto progressos e, no que diz 
respeito à estabilização, temos 
visto um processo eleitoral que 
nos levou ao momento atual, 
onde o parlamento haitiano está 
funcionando normalmente”.

Ao longo dos 13 anos no Haiti, 
o Brasil manteve o maior con-
tribuinte de tropas da Missão 
para a Estabilização, segundo 
a ONU. De 2004 a fevereiro 
de 2010, o país manteve um 
contingente de 1.200 militares, 
com rotação semestral. E des-
de 2004 o comando militar de 
todas as tropas que compõem 
a Minustah, provenientes de 19 
países, é exercido por generais 
brasileiros (ONU News).Chefe da missão Minustah no Haiti, Sandra Honoré.
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EUA 
apresentam 
provas sobre 

ataque 
químico

A Casa Branca apresentou 
ontem (11) o que considerou 
como “provas claras e con-
sistentes” de que o regime 
sírio de Bashar al Assad 
efetuou, há uma semana, um 
ataque com gás sarin na área 
rebelde de Khan Sheikhoun, 
no qual morreram mais 
de 80 pessoas, incluindo 
crianças. 

Funcionários do Conselho 
de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos asseguraram 
que têm “provas físicas” de 
que o regime sírio usou gás 
sarín contra a população. 

Além disso, os EUA con-
fi rmaram a autenticidade 
de fontes externas que de-
monstram que um caça sírio 
da base de Shayrat (Homs) 
lançou o ataque com o gás 
mortal nas primeiras horas 
da manhã de 4 de abril. Do 
mesmo modo, as fontes do 
governo americano argu-
mentaram que, levando em 
conta a relação de décadas 
entre as forças armadas sí-
rias e russas e que militares 
de ambos países operavam 
na base aérea de Shayrat, é 
difícil entender como Mos-
cou não tinha conhecimento 
prévio do ataque.

As fontes da Casa Branca 
asseguraram que não há 
provas que sustentem a 
versão síria e russa de que 
as mortes por exposição a 
um elemento químico neu-
rotóxico aconteceram após 
o bombardeio de uma fábrica 
de armas químicas de um 
grupo jihadista. Pelo con-
trário, os EUA consideram 
que o ataque químico sírio 
tinha “motivos operacionais” 
com o objetivo de exercer 
pressão na retaguarda de 
zonas rebeldes estratégicas 
para manter o controle da 
cidade de Hama (Agência 
EFE).

O ex-secretário estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio 
Côrtes, foi desligado ontem (11) 
da Rede Copa D’or, de hospitais 
privados, após ser preso pela PF, 
acusado de fraudes em licitações 
para fornecimento de próteses 
para o Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (Into) 
e para a Secretaria Estadual de 
Saúde.  

A operação, chamada Fatura 
Exposta, é um desdobramento 
das operações Calicute, que re-

sultou na prisão de Cabral no ano 
passado, e Efi ciência, que resul-
tou na prisão do empresário Eike 
Batista neste ano. A assessoria 
da Rede Copa D’or informou que 
“diante dos fatos ocorridos, foi 
decidido o desligamento imedia-
to do Dr. Sérgio Côrtes”. Desde 
junho de 2014, Côrtes integrava 
a diretoria da empresa, na área 
médico-assistencial. Os fatos e 
eventos citados em investigação 
dizem respeito ao período ante-
rior a sua contratação (ABr).

Ex-secretário de Saúde é 
afastado de rede de hospitais


