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COLUNA DO HERÓDOTO

A nova tecnologia veio 

para fi car. Ainda que 

alguns torcessem o 

nariz e avisassem que 

não daria certo, a nova 

tecnologia ganhou o 

coração dos líderes 

políticos

Ela pegou de surpresa 
a mídia tradicional e 
os jornalistas. De re-

pente perderam o posto de 
intermediação entre a fonte 
e o público em geral. Era um 
perigo, diziam, uma vez que, 
com a nova tecnologia nas 
mãos, os políticos poderiam 
mentir, inventar, manipular 
à  vontade uma vez que não 
teriam pela frente um grupo  
de valorosos repórteres para 
reperguntar, checar dados, 
contrapor fatos e outras 
inconveniências. 

Com a nova tecnologia tudo 
fi cava mais fácil, direto, ba-
rato e efi ciente na visão dos 
políticos. Uma vez quebrado 
o paradigma, não tem volta. 
Ou há uma adaptação a nova 
realidade ou a derrota. O 
presente sempre derrotou o 
passado. A população fi cou 
à mercê das comunicações 
ofi ciais e o contraditório não 
encontrava o mesmo espaço. 

Com isso o partido que 
chegasse ao poder teria mais 
condições de lá permanecer 
por um tempo indefinido 
graça a comunicação direta 
entre os gestores e o povo. 
Uma nova era surgiu inespe-
radamente e virou o mundo 
político de pernas para o ar.

Falar diretamente com o 
povo foi um sucesso mundial. 
A nova tecnologia nasceu 
nos Estados Unidos e de lá 
se propagou rapidamente. O 
presidente americano usou e 
abusou da oportunidade de 
falar diretamente e a trans-
formou em um canal para 
infundir confi ança na popu-
lação. Avisava aos eleitores 
em geral que a crise seria 
passageira, que em breve a 
economia americana iria se 
recuperar e o emprego vol-
taria com toda força. 

Era uma crise de confi an-
ça, dizia. Garantia que a 
politica que empregava iria 
destravar a economia, que 
voltaria a girar e o bem estar 
em breve alcançaria todos os 
lares. Na Europa o sucesso 
da nova comunicação foi 
ainda maior. Nada mais de 
esperar um grande público 
para passeatas, marchas ou 
concentrações em grandes 

praças. Bastava uma  “live “ 
para infundir na maioria das 
pessoas que  o governo estava 
correto e que não confi as-
sem nos grupos opositores, 
especialmente esquerdistas, 
inspirados nas ideias que 
vinham do século XIX. 

Diante na nova comuni-
cação os departamentos de 
propaganda dos governos 
se reformularam e alguns 
líderes vieram de univer-
sidades onde estudavam 
o fenômeno. Uma mentira 
repetida mil vezes torna-se 
uma verdade, repetia um 
desses acadêmicos.

O líder brasileiro não dei-
xou por menos. Em pouco 
tempo se adaptou a nova 
tecnologia, formatou um 
departamento de marketing 
político e passou a usar a 
mesma metodologia. Falar 
diretamente com o povo. 
Treinou uma linguagem 
simples, que qualquer pessoa 
podia entender, e partiu para 
a polêmica atacando os seus 
adversários. 

As mensagens chaves é 
que eles eram anti patriotas, 
vendilhões, quinta colunas, 
queriam implantar uma di-
tadura comunista no Brasil 
e desagregar a família. Eram 
ateus, iriam acabar com a 
religião, que segundo o lí-
der era chamada de o ópio 
do povo pelos marxistas. A 
onda da nova comunicação 
percorreu o mundo. A nova 
tecnologia do rádio propor-
cionava um alcance nunca 
antes imaginado. 

Os poderosos transmisso-
res levavam as ondas eletro 
magnéticas aos confi ns do 
páis e todos podiam escutar 
toda noite a voz do líder. 
Getúlio Vargas, o ditador 
de plantão, não deixou por 
menos. Copiou o sistema de 
comunicação dos seus inspi-
radores na Itália fascista de 
Benito Mussolini. 

Nasceu o programa de rá-
dio obrigatório as 19 horas, 
com os acordes de Carlos 
Gomes e a voz impostada 
do locutor que dizia: “Na 
Guanabara 19 horas!”  A Voz 
do Brasil, como fi cou mais 
conhecida nasceu nesse con-
texto do nazi-fascismo de um 
lado, sovietismo de outro e 
do programa de recuperação 
americana, o New Deal. 

A história ensina que uma 
das características do popu-
lismo é a comunicação direta 
entre o líder e o povo em geral.
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News@TI
Livro “Gestão da Inovação mais Radical” 

@No dia 26 de novembro, segunda-feira, a partir da 
18h30min, os professores Mario Sergio Salerno (Depar-

tamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da 
USP) e Leonardo Augusto de Vasconcelos Gomes (FEA-USP e 
doutor pela Poli-USP), apresentarão e debaterão o livro “Ges-
tão da Inovação mais Radical”, que acabam de publicar pela 
Editora Elsevier, no inovaBra Habitat. Os autores participam 
do painel de mesmo nome, com a presença de Ricardo Kahn, 
responsável por Estratégia e Inovação na ISA-CTEEP, com mais 
de 15 anos de experiência em inovação e desenvolvimento de 
negócios em energia, telecom, autopeças e consultoria, tendo 
participado da fundação de três startups de base tecnológica e 
desenvolvido vários projetos. Para participar do evento basta 
se inscrever diretamente no site do inovaBra Habitat ou acesse 
o link: https://www.eventbrite.com.br/e/gestao-da-inovacao-
-mais-radical-tickets-52634021776. Durante o evento serão 
sorteados dois e-books pela editora para os participantes.

A Salesforce, líder global em CRM, 
fez um estudo para analisar o movi-
mento de compras durante as datas 

comemorativas. O Shopping-First Retailing 
analisou o comportamento de 6.000 consu-
midores em seis países: Austrália, Alema-
nha, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e 
França. Além disso, o levantamento analisou 
o comportamento de compras digitais de 
500 milhões de consumidores e 1,4 bilhão 
de visitas de comércio eletrônico em todo o 
mundo. A pesquisa também leva em conta 
dados de 200 milhões de casos de atendi-
mento ao cliente, além das avaliações feitas 
por compradores à paisana em 70 lojas em 
Nova York, Londres e São Francisco. 

Este relatório revela como os comprado-
res estão interagindo, onde sentem maior 
aderência e o que seu comportamento pode 

signifi car para os varejistas. Essas tendências 
afetam todas as marcas e varejistas, inde-
pendentemente do tamanho ou segmento, 
já que as escolhas dos clientes determinam 
cada vez mais como o varejo irá atuar. 
Marcas x Varejistas x Marketplaces

Os consumidores foram questionados: 
em um cenário no qual os preços diretos 
da marca, no varejista e em marketplaces 
são exatamente os mesmos, por que você 
escolheria cada canal? Entre os entrevista-
dos, 60% apontaram a qualidade do produto 
como principal motivo de compra direto das 
marcas, 57% disseram que os serviços ao 
consumidor são os principais atrativos dos 
varejistas e para 56% os preços dos ma-
rketplaces são os motivadores de compra. 

Os objetivos do consumidor fi nal de-
terminam por qual canal irá comprar, 

esteja ele buscando por preço baixo, um 
produto exclusivo ou por disponibilidade 
permanente. A exclusividade de produtos 
oferecida pelas marcas e a conveniência 
proporcionada pelos mercados estão 
reduzindo a vantagem competitiva dos 
varejistas, embora os compradores ainda 
procurem um bom atendimento ao cliente.
Marketplaces = fi delidade 

Outro comportamento interessante 
apontado pelo estudo se refere à segunda 
compra. Para adquirir um produto pela 
primeira vez, 50% dos consumidores es-
colhem varejistas, contra 31% optando por 
marketplaces e 19% pela própria marca. O 
quadro se inverte quando se trata de repetir 
a compra. Nesse caso, 47% escolheriam 
os grandes marketplaces, contra 34% que 
elegeriam os varejistas.

Estudo mostra comportamento de 
consumidores nas datas comemorativas 

71% dos clientes usam seus dispositivos móveis durante as compras em lojas físicas

A proposta está em um re-
latório do comitê gover-
namental responsável 

pela estratégia de crescimento, 
que também pede que as em-
presas revelem a proporção 
dos grupos de idade dos seus 
empregados para promover o 
emprego de trabalhadores de 
meia idade nas companhias, 
que tendem a contratar jovens 
recém graduados. 

A expectativa é que as inicia-
tivas sejam debatidas na próxi-
ma segunda-feira em reunião do 
conselho de política econômica 
e fi scal para que sirvam de 
base à criação de um plano de 
ação do governo do primeiro-
-ministro japonês, Shinzo Abe, 
para modernizar o sistema de 
seguridade social. O Executivo 

39 milhões de pessoas superarão os 65 anos

no país asiático até 2040.

A presidente da Assembleia 
Geral da ONU, Maria Espino-
sa, defendeu um acordo para 
assegurar aos imigrantes os 
direitos salvaguardados. Pre-
ocupada com as decisões de 
determinados países em se 
retirar do pacto de migração 
global das Nações Unidas, ela 
fez a proposta.

“O pacto permite uma enor-
me fl exibilidade para os países 
usarem as partes do pacto 
que podem ser adaptadas às 
suas decisões soberanas e 
estruturas legais existentes”, 
disse. “É um instrumento de 
cooperação”, acrescentou.

A reação ocorre no momen-
to em que líderes europeus e 
norte-americanos estabele-
cem uma série de restrições 
ao ingresso de imigrantes nos 
seus territórios. Decisão que 
agrava a situação de vulnera-
bilidade daqueles que buscam 
escapar das condições im-
próprias em seus países e na 
tentativa de melhor qualidade 
de vida.

Maria Espinosa descreveu o 
Pacto Global para a migração 
como um acordo histórico 
que ajudará a garantir que os 
migrantes em todo o mundo 
tenham seus direitos salva-
guardados e sejam tratados 
de forma justa.

Situação de imigrantes preocupa a ONU.

Sentença de 
Lula sobre sítio 
em Atibaia fi ca 
para 2019

A juíza federal substituta 
Gabriela Hardt defi niu os pra-
zos para as manifestações das 
partes envolvidas no processo 
do sítio em Atibaia, que teria 
sido reformado com dinheiro 
oriundo de um esquema de 
corrupção que envolve o ex-
-presidente Lula e outros 12 
réus. Defesa e acusação terão 
entre aos dias 30 de novembro 
e 7 de janeiro para apresentar 
as últimas considerações. Com 
isso, a sentença do caso fi cará 
para 2019. 

A fase de interrogatórios e 
a análise dos últimos pedidos 
da defesa foram encerrados na 
semana passada, sendo que o 
depoimento do ex-presidente 
Lula aconteceu no último dia 
14. Esse foi o primeiro encontro 
do petista com a juíza Gabriela, 
que substitui ao ex-juiz federal 
Sérgio Moro, que pediu exone-
ração após ser indicado para 
ocupar o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública.

Lula é acusado de ter rece-
bido cerca de R$ 1 milhão em 
vantagens indevidas envolven-
do empreiteiras e a Petrobras. A 
procuradoria deverá apresentar 
suas alegações fi nais entre 30 
de novembro e 10 de dezembro. 
Em seguida, a Petrobras terá 
entre os dias 11 e 12 de dezem-
bro para se manifestar. Entre 
13 de dezembro e 7 de janeiro, 
as defesas poderão apresentar 
considerações à juíza, que não 
tem prazo defi nido para chegar 
a uma decisão (ANSA).
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Japão propõe aumentar idade 
de aposentadoria para 70 anos

O governo do Japão quer aumentar a idade de aposentadoria de 65 para 70 anos como parte da sua 
estratégia para promover o crescimento econômico, segundo uma minuta governamental à qual teve 
acesso a agência de notícias “Kyodo”

ria em 2020 e estaria estudando 
promover diferentes estilos 
de trabalho, como jornadas 
de menos horas ou trabalho à 
distância. Além disso, pretende 
fomentar o emprego de pessoas 
de idade avançada através da 
concessão de subvenções e a 
criação de conselhos especiais 
em municípios e empresas. 
Cerca de 28% da população 
japonesa, ou 35,57 milhões 
de pessoas, tinha 65 ou mais 
anos em setembro, dos quais 
quase três quartos tinham ou 
superavam 70, segundo dados 
do Ministério do Interior e Co-
municações japonês. 

Especialistas calculam que 39 
milhões de pessoas superarão 
os 65 anos no país asiático até 
2040 (Agência EFE).

planeja manter os 65 anos como 
idade mínima para começar 
a receber pensões públicas 
e introduzir uma nova opção 
que permita aos trabalhadores 

começar a recebê-las aos 70, 
detalhou a agência de notícias. 

O governo japonês teria pre-
visto apresentar o projeto sobre 
o limite da idade de aposentado-

Presidente da Assembleia Geral da 
ONU quer mais apoio a imigrantes

O assunto deve ser tratado, 
em dezembro, durante con-
ferência em Marrakesh, no 
Marrocos. Na ocasião serão 
discutidos os objetivos para 
tornar a migração segura, 
ordenada e regular; aborda as 
preocupações dos governos sig-
natários e reforça a soberania 
nacional e as vulnerabilidades 
enfrentadas pelos migrantes. 
Maria Espinosa destacou que 
as decisões dos governos dos 
estados membros devem ser 
respeitadas. Ela também tam-
bém destacou a importância 
da próxima Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, conhecida pela ta-
quigrafi a COP24, a ser realizada 

em Katowice, na Polônia, em 
dezembro.

Segundo a presidente da 
Assembleia Geral da ONU, 
a mudança climática é como 
uma “questão de sobrevivên-
cia”. A ação urgente no meio 
ambiente é uma de suas priori-
dades. Ressaltou que o mundo 
precisa avançar o mais rápido 
possível para uma economia 
verde, gerando tecnologias de 
baixo carbono, que produzirão 
milhares de empregos a mais. 
Uma mudança cultural nos 
padrões de produção e consu-
mo é necessária se quisermos 
evitar que as temperaturas 
subam mais de 1,5º Celsius, 
fi nalizou (ABr).


