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OPINIÃO
A República

do Maniqueísmo

No âmbito da Operação 

Lava Jato e seus 

desdobramentos, muitas 

ações criminais são 

movidas pelo MP, tendo 

como base o tráfi co de 

infl uência de autoridades 

em benefício próprio, de 

grupos ou partidos

Trata-se, de fato, de uma 
prática a ser combatida, 
por meio de rigorosa 

investigação e sanção legal dos 
envolvidos, se comprovados 
o dolo e o ônus ao erário. No 
entanto, o tema merece profun-
da refl exão, sendo necessária 
detida análise sobre as diversas 
facetas da “infl uência” e os li-
mites nos quais ela se confi gura 
como crime ou simplesmente 
uma prática comum, também a 
ser debatida e questionada, no 
universo do setor público, na 
interação entre os Três Poderes 
e destes com a iniciativa privada 
e os múltiplos segmentos da 
sociedade. 

Lobby é infl uência? Sim! É 
crime? Sim, se houver propina 
ou quaisquer ganhos materiais 
ilícitos. É ético? Nem sempre. 
Ao debater a questão no evento 
Desburocratização do Poder 
Judiciário dia 28 de novembro, 
em Brasília, o presidente do 
STF, Dias Toffoli, manifestou-se 
contrário à regulamentação do 
lobby, entendendo que “só vai 
criar mais burocracia e excluir 
aqueles mais pobres do acesso 
ao Estado e aos serviços públi-
cos. O Estado tem de interagir 
com a sociedade de maneira 
direta e transparente”.

Contudo, a ausência de re-
gras e parâmetros claros para 
a prática de lobby e/ou uso da 
“infl uência” vêm deixando o 
País em situações no mínimo 
delicadas. A experiência mos-
tra que, na prática, a interação 
direta entre Estado e Sociedade 
torna-se ambígua e abre espaço 
para questionamentos. Nesse 
contexto, há outra questão, 
esta mais recente e de grande 
impacto na mídia, nas redes 
sociais e na opinião pública: as 
gestões e negociações relativas 
à aprovação do reajuste dos mi-
nistros do STF no Congresso e à 
sanção do presidente da Repú-
blica podem ser caracterizadas 
como “infl uência”? 

Se foram, poderiam ser in-
vestigadas no contexto de um 
inquérito policial, à medida 
que os ônus para os cofres 
públicos serão imensos, con-
siderando o efeito em cascata 
em toda a administração, pois 
os vencimentos da Corte são 
referências salariais? Foram 
éticas, levando-se em conta, 

principalmente, a grave crise 
fi scal do Estado?

Outro exemplo de “infl uên-
cia”, este recorrente no Brasil, 
refere-se às negociações entre 
Poder Executivo e o Legisla-
tivo, voltadas a garantir que 
o primeiro tenha maioria no 
Parlamento (isso ocorre nos 
municípios, nos estados e na 
União). Tal modelo, em nome 
da governabilidade, há muito 
tempo vem campeando à solta 
e sem pudor na troca de apoio 
político por cargos em todos os 
escalões do governo. 

Em termos práticos, não há 
muita diferença entre o tráfi co 
de infl uência tipifi cado juridi-
camente como doloso, o hábito 
fi siologista e o “toma lá dá cá”, 
que geram elevadas despesas, 
incham o Estado com cargos 
em comissão e reduzem dras-
ticamente a sua produtividade, 
em prejuízo da população.

Discutir essas questões de 
modo aprofundado, sereno e 
isento seria muito pertinente 
para os objetivos de combate à 
corrução e o dimensionamento 
mais preciso do que é ou não 
crime e/ou antiético. Afi nal, 
“infl uência” é uma palavra de 
múltiplas variações semânticas 
no Brasil. Será impossível o 
aperfeiçoamento do Estado e 
a depuração moral da política 
sem um amplo debate da ques-
tão pela sociedade, a mídia e as 
instituições.

Infelizmente, porém, tem sido 
muito difícil o estabelecimento 
de um diálogo civilizado no 
País, a começar pela imprensa, 
que, resguardadas honrosas 
exceções, elegeu bandeiras, 
nomes e legendas e entrou no 
jogo exaltado dos políticos, 
partidos, seus correligionários 
e eleitores. Há uma disputa re-
tórica compulsiva e sem regras, 
travada nas redes sociais, nos 
ambientes profi ssionais e nas fa-
mílias. Independentemente das 
causas, o adversário é sempre 
sumariamente culpado, mesmo 
que a denúncia seja infundada 
ou fake.

O Brasil perdeu a razão! Em 
decorrência, reduziu muito sua 
capacidade analítica, crítica e 
os espaços de diálogo. Daí a 
difi culdade de se conceituar 
de modo adequado e isento, 
o certo e o errado, o crime e a 
inocência, o ético e o antiético. 
Vivenciamos a “República do 
Maniqueísmo”, onde o bom sou 
sempre “eu” e o mau é sempre 
o “outro”, não importando se 
ambos estejam errados. 

Perde o país, perde a socie-
dade!

(*) - É sócia-titular da Caodaglio & 
Reis Advogados Associados.

Ana Paula Caodaglio (*)
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News@TI
Roteador 5G DWR-2010
@O DWR-2010 da D-Link é um Roteador 5G que fornece conectividade 

móvel à mais nova era da internet 5G através de uma rede Wi-Fi 
802.11ac/n, fornecendo aos usuários acesso à internet com velocidades 10 
vezes mais rápidas do que o padrão 4G LTE atual. Uma vez conectados, 
os usuários podem transferir dados e mídias a velocidades na faixa de 
Gbps e uma porta Ethernet multi-Gigabit permite conexões de altíssima 
velocidade a dispositivos com fi o. A compatibilidade com a tecnologia Wi-Fi 
Mesh (Malha Wi-Fi) da D-Link facilita a inclusão de dispositivos adicionais 
para criar uma rede Wireless que cobre grandes áreas, e as opções Zigbee, 
Z-Wave e Bluetooth Low Energy (BLE) permitem a conexão de uma série 
de dispositivos para casas inteligentes e de IoT.

Nova distribuidora de PlayStation no Brasil
@A Ingram Micro e a Sony acabam de fi rmar parceria e, a partir de agora, 

toda a família PlayStation, incluindo os consoles de videogame, aces-
sórios e jogos, estão à disposição do canal. A indústria de jogos eletrônicos 
é uma das mais promissoras. Segundo a Newzoo, esse mercado deve ter 
fechado 2018 com um faturamento global de mais de US$ 125 bilhões e, 
em 2020, deve chegar a US$143,5 bilhões. “O Brasil é o principal mercado 
de jogos digitais na América Latina e o quarto no mundo em consumo 
desta tecnologia, com 3,4 milhões de jogadores e movimento de US$ 1,5 
bilhão. Com nossa experiência em distribuição e os produtos PlayStation, 
temos certeza que iremos contribuir para um movimento ainda melhor”, 
comenta Sandra Fantoni, Marketing/C&C Product Director da Ingram 
Micro (www.ingrammicro.com.br).

Estamos passando por uma
Era de Mudança

Marco Ornellas (*)

Falamos sobre inovação, discutimos solu-
ções para os novos problemas e testamos 
novas estratégias de negócios. Mas para 

quem são essas soluções? Estamos consideran-
do as necessidades das pessoas ao nosso redor? 
Essas soluções fazem sentido e são viáveis? 

Os desafi os de hoje não podem ser compara-
dos a nada que a humanidade já viveu. O merca-
do pede por mais assertividade, produtividade 
e qualidade em tempo recorde. Só será possível 
atender a todas essas demandas se mudarmos 
nossa postura e assumirmos papéis que estejam 
de acordo com as necessidades do mercado. 
Estamos vivendo em um mundo exponencial e 
isso nos obrigada a nos tornarmos profi ssionais 
exponenciais, em especial os líderes. 

Mas em que consiste ser um líder

exponencial?

O líder exponencial é aquele que aceitou 
deixar suas verdades e certezas de lado para 
desbravar um mundo desconhecido e procurar 
compreendê-lo. Ele entende que os modelos 

Líderes devem abraçar a exponencialidade
Inovador – Ele, como líder, busca desen-

volver soluções focadas nas pessoas e nos 
problemas que elas encaram diariamente. Usa 
habilidades de pensamento visual e narrativa 
para compartilhar histórias e hipóteses e testar 
o que aprenderam e prioriza sempre o ponto 
de vista do cliente. 

Tecnológico – A tecnologia está muito pre-
sente na vida do líder exponencial. Ele não se 
deixa intimidar com a revolução tecnológica, 
pelo contrário, ele mergulha nas possibilidades 
que novas ferramentas trazem e sabe lidar 
com as implicações éticas que essas mudanças 
podem trazer. 

Humanitário – Essa característica é o que 
torna possível que as três citadas acima sejam 
focadas em benefi ciar o ser humano. Ele usa 
as habilidades para melhorar o ambiente de 
trabalho e a sociedade como um todo e suas 
ações são motivadas por propósito, não apenas 
por responsabilidade social corporativa.

(*) É Formado em Psicologia, Dinâmica dos Grupos 
e Design Thinking, Marco Ornellas é coach, membro 
da ICF (International Coaching Federation) e Mestre 

em Biologia-Cultural. Há 25 anos, é consultor em 
desenvolvimento organizacional com foco em RH.

tradicionais de negócio usados até hoje já não 
fazem mais sentido na nova era e nem podem 
entregar os resultados que precisamos. Ele 
também aprendeu a deixar seus medos de lado 
para testar novas ideias até encontrar soluções 
que ajudem todos a sua volta. 

Parece que estou falando de uma projeção de 
líder perfeito? De cara, pode ser que sim. Mas, se 
você analisar com profundidade, vai concordar 
que esses são traços que todos os profi ssionais 
deviam trabalhar, não apenas líderes. 

Adotar o perfi l de líder exponencial é uma 
atitude de coragem, pois signifi ca estar disposto 
a desbravar um mundo complexo que exige a 
sabedoria de fazer escolhas que possibilitem 
transformar recursos escassos em abundantes 
e impactar de forma positiva o mundo para as 
futuras gerações. 

 
As características do líder exponencial

Futurista – Ele consegue antecipar possíveis 
surpresas no ambiente de trabalho e, com isso, 
se preparar para lidar com situações hipotéticas. 
Ele também é capaz de explorar o desconhecido 
com tranquilidade e sabe combinar práticas 
imaginativas de previsão estratégica com o 
planejamento tradicional de negócios. 

A pasta passa a contar 
agora com a Secretaria 
de Alfabetização, a Se-

cretaria de Modalidades Espe-
cializadas de Educação, além de 
uma Subsecretaria de Fomento 
às Escolas Cívico-Militares. As 
novas secretarias e subsecreta-
ria são voltadas principalmente 
para a educação básica, etapa 
que compreende desde as 
creches ao ensino médio e que, 
segundo Vélez, será prioridade 
do governo. 

Segundo o decreto que de-
talha as atribuições do MEC, 
haverá uma subsecretaria para 
desenhar uma modelagem de 
gestão escolar que envolve 
militares e civis. É a chamada 
Subsecretaria de Fomento às 
Escolas Cívico-Militares. A 
adesão de estados e municípios 
ao modelo será voluntária. Em 
nota, o MEC explica que a 
presença de militares na gestão 
administrativa “terá como meta 
a resolução de pequenos con-
fl itos que serão prontamente 
gerenciados, a utilização destes 

Para implementar as mudanças nas escolas, o MEC precisará do 

apoio de estados e municípios, que detêm a maior

parte das matrículas.

Os rankings universitários 
já são velhos conhecidos da 
comunidade acadêmica mun-
dial. Todo ano, consultorias e 
instituições diversas publicam 
listas classifi cando as melho-
res universidades em termos 
globais ou de acordo com 
regiões ou áreas do conheci-
mento, por exemplo. Reputa-
ção acadêmica e impacto das 
publicações são alguns dos 
critérios mais conhecidos para 
guiar essas avaliações.

Em 2010, depois de organi-
zar discussões com especialis-
tas e estudar os sistemas de 
ranqueamento já existentes, 
a Universidade da Indonésia 
(UI) lançou um novo ranking, 
desta vez, valorizando um 
aspecto ausente nos demais: 
o comprometimento com a 
sustentabilidade. A última 
lista do UI GreenMetric World 
University Ranking, divulgada 
no fi nal de 2018, colocou a 
USP em 23º lugar entre as 
universidades mais susten-
táveis do mundo – ela subiu 
cinco posições em relação ao 
ano passado e manteve-se em 
primeiro lugar entre as brasi-

Bosque do Instituto de Ciências Biomédicas, na Cidade Universitária. Local

é uma das áreas de reserva da USP.
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MEC tem agora secretarias para 
alfabetização e escolas militares
Com a posse do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Ricardo Vélez Rodríguez foram feitas mudanças 
na estrutura do Ministério da Educação (MEC)

cação Bilíngue de Surdos, além 
de uma estrutura voltada para 
apoio a pessoas com defi ciência. 
A pauta ganhou destaque no 
governo com a primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, que é intér-
prete de Libras. 

Para que essas medidas 
cheguem às salas de aula, 
será necessária a participação 
de estados e municípios. As 
entidades que representam os 
secretários municipais e esta-
duais de Educação ainda não 
se reuniram com a atual gestão 
do MEC. O Conselho Nacional 
de Secretários de Educação 
(Consed), que representa os 
estados, tem reunião agendada 
para o fi nal deste mês. No ano 
passado, o MEC aprovou a Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para essa etapa de 
ensino, que defi ne o mínimo 
que deve ser ensinado em todas 
as escolas em todo o país. O 
prazo para a implementação é 
o ano letivo de 2021, quando 
começa a valer o novo ensino 
médio (ABr).

como tutores educacionais, 
para a garantia da proteção 
individual e coletiva, dentre 
outras visando a disciplina geral 
da escola”.

Esse modelo será imple-
mentado preferencialmente 
em escolas em situação de 
vulnerabilidade social e para 

as famílias que concordam com 
essa proposta educacional. As 
duas novas secretarias: a de 
Modalidades Especializadas de 
Educação e de Alfabetização. 
Dentro da primeira, haverá, en-
tre outras, uma diretoria voltada 
apenas para pessoas surdas, a 
Diretoria de Políticas de Edu-

USP está entre as universidades mais 
sustentáveis do mundo

leiras. Foram avaliadas, ao todo, 
719 instituições de 81 países. 

Segundo a superintendente 
de Gestão Ambiental da USP, 
Patrícia Faga Iglecias Lemos, 
vários fatores explicam este 
desempenho. Entre eles, a for-
mação de grupos de trabalho 
para pensar o tema, a compi-
lação e organização dos dados 
de toda a Universidade e a 

própria criação da Superinten-
dência de Gestão Ambiental, 
ocorrida em 2012. “Lembrando 
que a sustentabilidade envolve 
não só a questão ambiental, 
mas social e econômica. É 
papel da universidade ser um 
agente de mudança”, afi rma a 
professora.

O GreenMetric é o primeiro 
e, atualmente, único ranking no 

mundo a mensurar a questão 
ambiental. “O ranking nos 
mostra os pontos nos quais 
podemos melhorar, como a 
questão da água e da energia, e 
também nossos pontos fortes. 
Na questão da infraestrutu-
ra, por exemplo, atingimos 
96.67% da pontuação”, diz 
a superintendente da USP 
(Aline Naoe/Jornal da USP).


