
Se você conhece o jogo 

de futebol virtual Fifa, 

da Electronic Arts, sabe 

que normalmente todos 

os 11 jogadores da 

equipe são controlados 

por apenas uma pessoa

Por anos, o game era 
jogado dessa maneira e 
assim se popularizou. O 

que você possivelmente não 
sabe é que existe uma forma 
diferente de jogar, que vai 
muito além do individualismo. 
Um modo dentro do jogo que 
permite que 11 pessoas contro-
lem os 11 jogadores, cada um 
na sua posição. Bem-vindo ao 
Pro Clubs. 

A modalidade Pro Clubs foi 
apresentada aos tradicionais 
jogadores do game na edição 
9 do Fifa e completará 10 anos 
em 2018. Apesar disso, muitas 
pessoas ainda não conhecem 
ou negligenciam o potencial 
competitivo e a diversão da 
modalidade. O modo, que 
permite partidas com até 22 
jogadores ao mesmo tempo, 
começa agora a ganhar o 
seu espaço, sobretudo com a 
explosão das competições de 
eSports no mundo.

E no Brasil, não é diferente. 
De acordo com a consultoria 
Newzoo, o Fifa é o título assis-
tido com mais frequência pela 
audiência de eSports no País. 
Somado a isso, o mercado bra-
sileiro de jogos cresce a cada 
ano - ainda segundo a Newzoo, 
temos hoje 75,7 milhões de 
jogadores, que vão gerar uma 
receita de US$ 1,5 bilhão este 
ano. É nesse movimento que 
a modalidade Pro Clubs, com 
seu caráter competitivo, pega 
carona. 

Apesar de ainda ser pequena 
em comparação com o universo 
total de jogadores de Fifa, a 
comunidade de Pro Clubs é 
bastante estruturada e ativa. E 
o grau de profi ssionalização e 
competitividade vem crescen-
do. Já existem diversas equipes 
associadas a clubes de futebol 
que investem em jogadores. 
Exemplos são o Atlético-PR e 
o EC Vitória-BA. 

Além disso, grandes marcas 
já apostam nesse mercado, 
como é o caso Ponto Frio - a 
varejista escolheu licenciar 

uma equipe de Pro Clubs - a 
Nissin, que adquiriu os naming 
rights do maior torneio da 
temporada - e a Amazon, que 
abriga as transmissões através 
de seu serviço de streaming, 
a Twitch. 

Com isso, os campeona-
tos virtuais de futebol de 
Pro Clubs passam também a 
ganhar importância para as 
equipes e seus jogadores. E 
estas também passam por um 
processo de profi ssionalização, 
oferecendo estrutura, suporte 
e principalmente premiações 
que justifiquem todo esse 
processo. É uma demanda da 
comunidade para que passe a 
ganhar força e atraia cada vez 
mais adeptos. 

A VPSLeague, a principal liga 
de Pro Clubs do País, conta 
hoje com 40 mil jogadores 
cadastrados na sua base. No 
atual Campeonato Brasileiro 
de Pro Clubs (CBPro), do 
Fifa 18, 400 times foram ins-
critos, divididos nos circuitos 
Profi ssional e Amador. Além 
das equipes do Atlético e do 
Vitória, a competição contou 
com a participação do Gama 
(DF), do XV de Piracicaba, 
Doze (ES) do Botafogo-PB. 
Além disso, equipes de eSports 
como a Black Dragons e a CNB 
(equipe de eSport que tem 
como um de seus sócios o ex-
jogador Ronaldo Fenômeno) 
também marcaram presença. 

Cada vez mais a modalidade 
Pro Clubs vai ganhar espaço 
entre jogadores, equipes de 
futebol, marcas e da própria 
mídia, que percebe o potencial 
de audiência do eSport como 
entretenimento.  A evolução do 
futebol virtual contribui para 
isso, atualizando a maneira 
que novas gerações vivem a 
paixão pelo futebol, e mudando 
a forma com que fazem suas 
escolhas de consumo relacio-
nadas ao esporte. 

O individualismo, como co-
nhecíamos antes, será deixado 
de lado, o espírito cooperativo 
passará a dominar e o sonho 
de se tornar um jogador de 
futebol profi ssional poderá se 
tornar realidade, mesmo sem 
sair de casa.

(*) - É sócio-diretor da VPSLeague, 
principal liga virtual de futebol 

profi ssional do Brasil
(https://www.vpsleague.com/). 

Jogando junto:
Pro Clubs é a melhor 
novidade do Fifa 19

Nuno Bianchi (*)
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A pequena ilha de Tory, em frente ao 
litoral do remoto condado de Donegal, 
no noroeste da Irlanda, se despediu na 
quinta´feira(25) de seu último monarca, 
o “rei” Patsy Dan Rodgers, que morreu 
na sexta-feira passada em Dublin aos 74 
anos. O “Rei da Ilha de Tory” é um curioso 
cargo cuja origem remonta ao século VI. 
Porém, algumas fontes asseguram que 
esta tradição poderia ter até 5.000 anos 
de antiguidade.

Rodgers subiu em 1993 ao trono de 
Toraigh, nome gaélico de uma ilha na 
qual vivem cerca de 150 pessoas e à qual 
se chega por ferryboat, cujos passageiros 
eram frequentemente recebidos pesso-
almente pelo monarca. As autoridades 
locais preveem que um grande número 
de visitantes se dirijam à igreja de Saint 
Colmcille para participar do funeral de 
Patsaí Dan Mag Ruairdhrí, músico, artista 
plástico e defensor da língua autóctone, 
falada habitualmente pelos moradores 
da ilha.

Embora tenha nascido em Dublin, o 
“rei” foi adotado aos quatro anos de 

“Rei da Ilha de Tory”: Patsy Dan Rodgers. 

Com ajuda de pequenos produtores, projeto quer recuperar a 

Bacia Hidrográfi ca do Pipiripau.

A ação tem sido empre-
endida pelo programa 
Produtor de Água para 

recuperar a Bacia Hidrográfi ca 
do Pipiripau, que já foi conside-
rada uma das bacias mais pro-
blemáticas do Distrito Federal. 

Localizada a cerca de 50 km 
do centro de Brasília, a Bacia 
do Pipiripau sempre foi mar-
cada pelo confl ito por recursos 
hídricos. A área tem pequenas, 
médias e grandes propriedades 
rurais que demandam muita 
água para irrigação. Os córre-
gos desta bacia abastecem a 
população das cidades-satélites 
de Planaltina e Sobradinho, 
que juntas tem cerca de 300 
mil habitantes, e alimentam 
as bacias hidrográfi cas de São 
Bartolomeu e do Paraná, que 
abrangem outros seis estados 
do país, entre eles, São Paulo. 

“A Bacia do Pipiripau foi 
muito desmatada. Têm assen-
tamentos que chegaram lá e 
era tudo braquiária [capim], 
pasto de gramínea exótica e 
eles estão agora fazendo siste-
mas de plantios agrofl orestais, 
agroecológicos e isso contribui 
pra que o sistema volte a ter 
maior capacidade de infi ltração 
da água, contribuindo para a 

Como a água brotou de 
novo no Cerrado

Conciliar a atividade agropecuária com boas práticas de preservação e produção de água é uma das 
estratégias que tem contribuído para fazer a água brotar de novo da terra, nutrir o solo e correr para o rio

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

água na terra. Entre as medidas 
adotadas, está a implantação 
das chamadas tecnologias me-
cânicas, como readequação das 
estradas rurais que dão acesso 
às propriedades, por meio da 
formação de desvios laterais ou 
bacias de contenção de água, 
como as pequenas barragens. 

Nas propriedades também 
são feitos os terraços, que se 
parecem com lombadas para 
diminuir a velocidade das en-
xurradas e o impacto erosivo 
da água no solo em áreas de 
declive. “Além das obras mecâ-
nicas, temos plantio em área de 
preservação permanente, cer-
camento em área de nascente 
e rios e a conservação de área 
já plantada há muitos anos. 
Então, o produtor pode receber 
pela área já conservada, pela 
área que ele plantou agora ou 
pela área onde fez as práticas 
mecânicas”, explica Rossini 
Sena, especialista em recursos 
hídricos da ANA.

O valor pago a cada produtor 
varia de R$ 100 a R$ 300 por 
mês. A fórmula para calcular 
o pagamento ambiental ao 
produtor leva em consideração 
as medidas ambientais que ele 
implanta na propriedade (ABr).

bacia fi car mais saudável”, disse 
Isabel Figueiredo, coordenado-
ra do programa Cerrado e Caa-
tinga do Instituto Sociedade, 
População e Natureza (ISPN), 
que integra a Rede Cerrado.

Segundo Devanir Santos, 
coordenador de Projetos In-
dutores da Agência Nacional 
de Águas (ANA), além do 
impacto da intensa atividade 
agropecuária, a mudança no 
fl uxo de chuvas também redu-
ziu a capacidade de infi ltração 
do solo na região, o que levou 

à redução da vazão dos rios 
da bacia. “Antigamente, tinha 
chuva de longa duração e pouca 
intensidade por 15, 20 dias. 
Hoje, têm pancadas num curto 
espaço de tempo e isso difi culta 
ainda mais a infi ltração de água 
no solo”.

Por meio da compensação fi -
nanceira, o programa Produtor 
de Água fi nancia os produtores 
que cedem suas terras para pro-
teção de córregos, nascentes e 
matas ciliares e adotam práticas 
que melhoram a infi ltração da 

Ilha irlandesa de Tory
se despede de seu último rei

segundo lembrou o presidente da 
Irlanda, Michael Sr. Higgins. “O seu 
amor por Toraigh e pelas suas pessoas 
era evidente na sua arte e em suas 
campanhas, e foi um extraordinário 
embaixador da ilha e de toda a sua 
acolhedora diversidade”, destacou o 
chefe do Estado irlandês.

Entre outros ações, Rodgers liderou 
no fi nal da década de 90 a oposição de 
ilhéus a um plano do Governo de Du-
blin projetado para situar este tipo de 
comunidade em “terra fi rme”. Hoje, a 
ilha de Tory recebe milhares de turistas 
todo ano, atraídos pela beleza de suas 
paisagens, a tradicional forma de vida dos 
seus habitantes e os seus monumentos 
históricos, entre os quais fi guram restos 
de assentamentos neolíticos.

Patsy sucedeu no trono a Padraig 
Óg Rodgers, membro de uma família 
que assegura que seus vínculos com a 
ilha têm mais de 3.000 anos de idade, 
e, por enquanto, ninguém foi proposto 
para ser coroado como novo “rei da 
ilha de Tory”.

idade e passou toda sua vida em Tory, 
onde se tornou um “grande defensor 
das comunidades ilhoas deste país, 

Presidente bianconero se reuniu em Turim

com acionistas do clube.

O presidente da Juventus, 
Andrea Agnelli, revelou, em 
uma assembleia com os acio-
nistas da Velha Senhora, em 
Turim, que pretende “conso-
lidar” o clube italiano como 
uma “potência econômica” do 
futebol mundial. “As receitas 
em nossos principais mercados 
devem crescer signifi cativa-
mente, principalmente na Chi-
na, sudeste asiático e Estados 
Unidos, explorando a onda de 
interesse que foi gerada em 
torno de nós”.

O chefão da equipe biancone-
ra também falou sobre o grande 
responsável pelo crescimento 
econômico da Juventus, o astro 
português Cristiano Ronaldo, 
afi rmando que é um “motivo 
de grande orgulho” dele ter 
escolhido defender a Velha 

Senhora. Sobre o calcio, Ag-
nelli afi rmou que “futebol não 
é política”, e que todos devem 
seguir um mesmo objetivo, que 
é “aumentar o movimento” da 
Série A e ter um “campeonato 
empolgante”. 

O presidente da Juventus ain-
da disse que torce para “ver os 
italianos triunfarem na Europa” 
e rever a Azzurra ser campeã 
da Copa do Mundo. O cartola 
também defendeu uma reforma 
no calcio ao afi rmar ser a favor 
que a Série A seja disputada por 
18 clubes, visando diminuir a 
quantidade de jogos disputados 
pelos clubes. Agnelli descartou 
uma possível ampliação do 
Allianz Stadium, em Turim, bem 
como a abertura de um estádio 
somente para o time de futebol 
feminino do clube (ANSA).

Agnelli quer transformar 
Juventus em

‘potência econômica’
ANSA

‘Múmia tatuada’ do 
Egito era uma feiticeira

O secretário-geral do Conselho Supremo 
de Antiguidades egípcio, Mustafá el-Waziri, 
confi rmou pistas sobre a identidade de uma 
“múmia tatuada”, descoberta há quatro 
anos na cidade de Luxor. Os restos mor-
tais, segundo pesquisadores, são de uma 
feiticeira que viveu entre 1300 e 1070 a.C. 
e morreu quando tinha entre 25 e 34 anos.

Decorado com 30 tatuagens, o corpo 
embalsamado foi descoberto por pesquisa-
dores do Instituto Francês de Arqueologia 
Oriental, no sítio histórico de Deir El-Me-
dina, no sul egípcio. A ausência de mãos, 
pernas, cabeça e pélvis no corpo difi cultou 
o trabalho de identifi cação.

Os desenhos nas costas, colo, ombros e 
braços retratam fl ores de lótus, um babuí-
no sentado, símbolos mágicos de cura e 
proteção contra doenças e vários olhos de 
Horus, símbolos de proteção contra o mal. 

Os achados fi zeram com que os pesqui-
sadores acreditassem que o corpo fosse 
de uma sacerdotisa ou de algum tipo de 
feiticeira. A idade da mulher no momen-
to de sua morte foi calculada com base 
no crescimento da densidade óssea dos 
restos mortais. Segundo os especialistas, 
a múmia representa o primeiro exemplo 
de realização de tatuagens com motivos 
religiosos no antigo Egito.”De qualquer 
ângulo que se olhe essa mulher, você vê 
um par de olhos divinos que te olham”, diz 
Anne Austin, bioarqueóloga e coordenadora 
da pesquisa, realizada pela universidade 
norte-americana de Stanford.

Até a descoberta desta semana, acredi-
tava-se que as mulheres no Egito Antigo 
não pudessem exercer funções religiosas 
na sociedade da época. Após grande de-
bate provocado pelo estudo, o Supremo 
Conselho de Antiguidades acabou reco-
nhecendo que a múmia de Luxor realmente 
pertenceu a uma fi gura que teve papel de 
importância religiosa na história do Egito 
Antigo (ANSA).

Pedro Arruda(*)
 
Transformação digital, um tema bastante 

explorado, que virou até moda e é apon-
tado como remédio para a resolução de 
problemas atuais nas empresas. 

Mas, afi nal, o que é transformação digital? 
Essa é a pergunta que todos fazemos. Na 
sociedade atual, as pessoas buscam expe-
riência, velocidade e menos intermediários 
nas relações entre clientes e empresas. 
Isso leva as companhias a reverem a forma 
como atuam, como fazem negócios e, prin-
cipalmente, como conquistam os clientes. 

E é nesse ponto que a tecnologia, com 
uma visão bem particular, vem transfor-
mando digitalmente as organizações e o 
modo que vivemos. Como melhorar, por 
exemplo, o processo de geração de notas 
fi scais, otimizar a forma que lidamos com as 
contas a receber, fazer com que o processo 
de entrega de produtos seja mais fl uído, 
facilitando atividades corriqueiras. Ou seja, 
as empresas devem propiciar a melhor 
experiência ao consumidor. 

Na hora de implementar a transformação, 
são diversas as perguntas que surgem na 
cabeça dos executivos. Como fazer? Devo 
montar uma startup? Remodelar a empre-
sa? Comprar um software? Obviamente 
existem caminhos, e às vezes, a forma 
ideal para seu ecossistema ter mais do que 
uma resposta. A maravilha do mundo atual 
é a experimentação e a prototipação, os 
recursos tecnológicos e avançados fazem 
com que receber um serviço ou produto 
transformado seja uma jornada muito rica.

Muitas empresas já descobriram o ca-
minho suave para a transformação digital. 
Por meio de métodos e visão empática de 
clientes, implementaram softwares aco-
plados a novos ou antigos processos que 
agregam resultados importantes para a 
sociedade, empresas e indivíduos. Nesse 

Transformação digital
e resistência das empresas

momento, os clientes começam a reconhe-
cer as empresas como importante auxílio 
na hora de reduzir, otimizar e mostrar um 
novo caminho digital. 

A transformação digital já aconteceu, a 
sociedade já está adotando as práticas e, 
hoje, é distante um mundo sem aplicativos 
para transporte, viagem, alimentação, 
vestuário, ingressos, supermercados, 
etc. O que nos resta é transformar nossos 
pensamentos para esse novo ecossistema 
em que vivemos.

Assim, respondendo à pergunta sobre o 
que é a transformação digital, pense mais 
simples, veja o mundo do ponto de vista 
da pessoa que recebe o serviço e/ou pro-
duto, elimine pontes e intermediários nas 
relações, use dados, inteligência e recursos 
computacionais disponíveis e atuais. 

Defi nitivamente, tudo fi cou mais rápido, 
o volume de informações é infi nitamente 
maior e há muito mais assertividade nas 
ações, onde todo mundo ganha. Portanto, 
mãos à obra!

(*) - É diretor de Tecnologia da Accesstage (www.
accesstage.com.br).
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