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Mexeu com um, mexeu 

com todos. Este foi o 

slogan que ganhou o 

concurso promovido 

pela corporação. O 

presidente lembrava 

sempre a todos os 

seus integrantes que 

deveriam se comportar 

como uma colméia de 

abelhas. 

Quando alguém ousasse 
tocar na casa do grupo, 
todos deveriam sair 

e picar quem estivesse pela 
frente. Não importa o motivo. 
Acusar ou agredir moralmente 
um membro da corporação 
não pode fi car impune e não 
importa a razão pela qual ele 
praticou esse ato inominável. 
Só agindo em defesa constante 
dos seus membros é possível 
preservar os privilégios ardu-
amente acumulados depois de 
tanto tempo de luta. 

Um esforço como esse não 
poderia ser destruído por nin-
guém, ainda mais se tratando 
de um neófi to  que julga que 
a lei é igual para todos. Que 
todos podem ser investigados 
igualmente, ou processados, 
caso tenham  cometido al-
gum ilícito civil ou criminal. 
Por defi nição o membro do 
conclave é inocente mesmo 
que tenha sido apanhado no 
guarda roupa de uma recatada 
senhora  do lar.

O espírito corporativo re-
monta à Idade Média ocidental. 
Sua origem se deu nos burgos 
da Europa e se organizavam de 
acordo com as profi ssões que 
exerciam. Assim a corporação 
dos sapateiros reunia todos os 
que sabiam ou queriam apren-
der a fazer sapatos. Reunia-se 
em torno de um chefe, o mes-
tre, tinha santo padroeiro e 
bandeira. O mestre era o todo 
poderoso e podia decidir se um 
novo artesão seria ou não ad-
mitido da organização que  no 
norte era chamada de guilda. 

Ditava também o formato, o 
estilo, a qualidade do produto e 
o preço fi nal. Ninguém poderia 
desobedecer suas ordens sob a 
ameaça de ser posto para fora 
da guilda e não poder mais 
fabricar e vender calçados. Na 
prática era uma ditadura apoia-
da nos mestres mais velhos e 
que dominavam o mercado das 

pequenas cidades que vendiam 
para as caravanas de comércio. 
Geralmente eram os pais que 
escolhiam em que corporação 
o fi lho iria se fi liar. 

Começava como um verda-
deiro escravo e passava muito 
tempo até que pudesse deixar 
a condição de aprendiz e se 
tornar um ofi cial. Todos tinham 
que fi car abrigados em uma 
ofi cina uma vez que não se 
permitia o empreendedorismo. 
Abrir uma nova, nem pensar, 
a corporação vetava. A carac-
teriza maior desse sistema era 
o imobilismo, não se cogitava 
enriquecer, afi nal o capitalismo 
ainda não havia se estruturado, 
mas garantia o poder para um 
grupo organizado. 

As corporações ganharam 
amplo espaço a partir do Es-
tado Novo, durante a ditadura 
de Getúlio Vargas. O sistema 
foi inspirado no modelo im-
plantado na Italia por Benito 
Mussolini, o líder da ditadura 
fascista. Na Italia era necessá-
rio ser fi liado a um sindicato 
para exercer uma profi ssão. Ti-
nha que ter carteirinha emitida 
pela corporação. Através dos 
sindicatos era possível contro-
lar todos, vigiar os opositores 
e, se necessário, retirar-lhe a 
carteirinha e impedí-lo de tra-
balhar. No Brasil os operários 
e industriais foram confi nados 
nos sindicatos e os confl itos  
mediados por Vargas. 

Era um plano para impedir  a 
luta de classes, o motor da his-
tória e da revolução, segundo 
Marx. Os fascistas venceram 
os comunistas. Sem confl ito 
não haveria o perigo. Nessa 
conjuntura fortaleceram-se 
as corporações com os nomes 
mais diversos: sindicatos, as-
sociações, ordens, conselhos, 
todos pendurados em duas 
argolas: de um lado as verbas 
públicas e de outro as mensali-
dades pagas pelos corporados. 

Era um preço justo uma vez 
que a sigla corporativa garantia 
determinados privilégios que o 
povo comum não tinha acesso. 
Até pronomes de tratamentos 
foram registrados na forma da 
lei. Não se sabe até onde esses 
ajuntamentos vão resistir com 
o novo mundo que se estrutura 
no século 21 e, graças às mídias 
sociais, estão desabando.

 
(*) - É editor  chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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sim que participem delas, para termos um 
avanço mais ágil. A tecnologia deixou de 
ser um campo de estudo, parte de uma 
profi ssão em que se escolhe trabalhar 
com ela ou não. A tecnologia é hoje uma 
questão de SOCIEDADE. Todos precisa-
mos de tecnologia, e ela deve ser discutida 
e debatida justamente por fazer parte do 
nosso cotidiano.

O melhor caminho é perceber que a 
tecnologia é um avanço para aumentar a 
produtividade, diminuir acidentes, seja de 
trânsito ou de trabalho, ter mais capacidade 
de ampliação de mercado e principalmente 
auxiliar as atividades dos seres humanos. 
Afi nal, todos estamos nos relacionando com 
tecnologia, e todos lidaremos com a Internet 
das Coisas e a Inteligência Artifi cial com 
cada vez mais frequência, que por sinal está 
cada vez menos artifi cial e mais humana.

(*) É professora de Marketing Digital do Centro 
Universitário Internacional Uninter. 

lização, com aquela mensagem de “site em 
construção”. A web 2.0 é marcada como 
revolucionária, pois foi nessa fase que os 
usuários começaram a passar mais tempo 
na frente de um computador, enquanto 
na web 1.0 pouquíssimas pessoas tinham 
acesso à tecnologia.

Mas a web 3.0, a internet que vivemos 
hoje, essa sim vem fazendo a diferença! Se 
antes o acesso à rede era apenas por meio 
de um computador, tablet ou smartphone, 
hoje vivemos a realidade da Internet das 
Coisas, ou IoT (Internet of Things), como 
preferir. AInternet das Coisas é a conexão 
de objetos cotidianos com a internet: ge-
ladeiras conectadas, TVs, cortinas que se 
abrem com um comando, veículos inteli-
gentes, lâmpadas e muitas outras “coisas” 
conectadas à internet.

A questão é que as indústrias, as em-
presas e as pessoas não fi quem apenas 
assistindo às revoluções tecnológicas, e 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Superlógica e Base Software anunciam fusão 
@A Superlógica, empresa que oferece o software de gestão para 

empresas de serviços recorrentes mais utilizado no país, acaba de 
anunciar uma fusão com a Base Software, líder do setor de software 
para o mercado imobiliário no estado do Rio de Janeiro.  A expectativa 
para 2019 é que o grupo termine o ano com um faturamento superior 
a R$ 100 milhões. Com o acordo, Superlógica e Base Software ratifi -
cam a liderança em software de gestão para o mercado condominial. 
Juntas, as empresas possuem mais de 20% dos condomínios do país. 
Para André Baldini, CEO da Superlógica, a fusão com a Base Software 
terá como consequência direta uma maior efi ciência nos processos 
e benefícios tecnológicos para ambas as empresas. Com a parceria, 
a Superlógica, que também oferece soluções para outros mercados 
recorrentes como o de educação e o de tecnologia, pretende aumentar 
a capilaridade dos serviços do PJBank, conta digital para empresas 
que é uma spin off da Superlógica.

CylancePROTECT já está disponível  
@A Cylance, fornecedora líder de soluções preventivas de segu-

rança baseadas em inteligência artifi cial (IA), anunciou hoje a 
disponibilidade de sua premiada oferta de proteção de endpoints, 
CylancePROTECT, no AWS Marketplace. A Cylance construiu a maior 
plataforma de IA do setor, permitindo a oferta de um portfólio de 
soluções que vão desde proteção, detecção e resposta de endpoints 
empresariais até antivírus para consumidores e soluções de OEM. 
Com o novo contrato com a AWS (Amazon Web Services), os clientes 
do mercado agora têm acesso ao CylancePROTECT para proteção 
avançada baseada em IA em todas as instâncias de Windows, Mac e 
Linux (incluindo Amazon Linux) (www.cylance.com). 

Maria Carolina Avis (*)

Com a internet e seus avanços, 
consumimos cada vez mais. Ou vai 
dizer que em 2000 você comprava 

mais do que compra hoje? Fazemos com-
pras com mais facilidade, gastamos mais 
e compramos produtos diversos.

Quando a internet surgiu, em 1969, a 
chamada web 1.0, as pessoas começaram 
a compreender a realidade de outra forma, 
pois havia chegado uma nova forma de 
acesso às informações. Mas ainda assim era 
uma relação fria e distante, já que ninguém 
conseguia ter ideia de quantas possibilida-
des ainda viriam. Era tudo muito incerto.

A verdadeira revolução foi percebida com 
a chegada da web 2.0, quando os usuários 
passaram a não mais apenas consumir, mas 
a gerar conteúdo. Os sistemas fi caram mais 
inteligentes, com mais interação, layouts 
limpos, e fi nalmente os sites não fi cam 
mais fora do ar quando precisam de atua-

50 anos da Internet: mudança radical 
na sociedade

Em 2019 comemoramos 50 anos da internet. Sim, comemoramos! Porque a chegada dessa rede revolucionária mudou a 
forma com que nós nos relacionamos, aprendemos e principalmente consumimos

A Polícia Federal deflagrou hoje (21) 
a Operação Flak para desarticular uma 
organização criminosa especializada 
no transporte aéreo de drogas para o 
Brasil, Estados Unidos e Europa. No 
total, são cumpridos 54 mandados de 
prisão e 81 mandados de busca e apre-
ensão, expedidos pela 4ª Vara Federal 
de Palmas (TO). 

A investigação começou há dois anos, 
no período de 2017 a 2018. Foram 
identificados 23 voos transportando 
em média 400 quilos de cocaína cada, 
no total de mais de nove toneladas. A 
operação foi executada em Tocantins, 
Goiás, Paraná, Pará, Roraima, São Pau-
lo, Ceará e no Distrito Federal. Mais de 
400 policiais federais estão envolvidos. 
Também participaram a Força Aérea 
Brasileira (FAB) e o Grupamento de 
Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar 

Policial observa uma das 47 aeronaves 

apreendidas durante operação ‘Flak’.

Alana Gandra/Agência Brasil

A pesquisa foi feita com 
578 profi ssionais de 20 
estados, dos quais 78% 

são empregados em empre-
sas privadas de grande porte 
(62%), sendo 41% em multina-
cionais e 37% em companhias 
nacionais, com destaque para 
o de serviços (27%), que inclui 
agências de comunicação. São 
Paulo abriga a maioria dessas 
lideranças (57%). Do total, 
398 são mulheres. 74% dos 
profi ssionais estão contratados 
pelo regime da CLT e 11% sob 
regime societário. O estudo 
mostra que é mais lento o pro-
cesso para elas chegarem aos 
cargos de direção, informou o 
coordenador da pesquisa da 
Aberje, Carlos Ramello.

Em termos salariais, 59% 
dos consultados informaram 
ganhar mensalmente entre R$ 
7 mil e R$ 20 mil. Por nível de 
cargo, verifi ca-se que 71% dos 
gerentes ganham por mês entre 
R$ 10 mil e R$ 30 mil, enquan-
to para 71% dos diretores, o 
salário é superior a R$ 15 mil. 
O levantamento não separa os 
ganhos mensais dos líderes em 

As mulheres já não constituem um grupo de diversidade nos 

cargos de lideranças nas empresas de comunicação

empresarial, mesmo porque são maioria.
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Mulheres ocupam 69% dos 
cargos de liderança em 

comunicação empresarial
A pesquisa inédita Perfi l da Liderança em Comunicação no Brasil, divulgada pela Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial (Aberje), mostra que apesar de ocupar 69% dos cargos de liderança na 
comunicação corporativa no Brasil, as mulheres representam 45% do total de cargos de direção ou 
vice-presidência nas empresas onde trabalham

pessoas nascidas logo após 
a Segunda Guerra Mundial, 
entre 1946 e 1964, quando 
ocorreu um aumento signifi -
cativo da taxa de natalidade. 
A proporção identifi cada pelo 
estudo foi de 72% de lideran-
ças da geração X e 28% dos 
‘milleniais’. Isso revela que 
as organizações, nas contra-
tações ou promoção de seus 
líderes, acabam considerando 
muito a experiência. 

Todos os participantes da pes-
quisa têm curso superior, sendo 
40% graduados em jornalismo, 
19% em comunicação e 16% 
em relações públicas. Dos 578 
profi ssionais, 73% fi zeram ou 
estão fazendo especialização ou 
MBA. 89% se comunicam em 
inglês e 57% em espanhol; 90% 
usam a internet como principal 
fonte de informação, seguida 
do jornal (27%) e da televisão 
(27%). Leem, em média, 5,5 
livros por ano, superando a média 
nacional de quatro por ano, com 
destaque para livros técnicos 
e profi ssionais (38%). A maior 
competência que eles demons-
tram é o profundo conhecimento 
do setor onde atuam.

comunicação por gênero. “As 
mulheres já não constituem 
um grupo de diversidade nos 
cargos de lideranças nas em-
presas, até mesmo porque são 
maioria, disse Ramello.

Do total de entrevistados, 
81% se declararam brancos, 
14%, pardos, 5%, negros, e 
2%, amarelos; 93% são he-
terossexuais, enquanto 5% 
disseram ser homossexuais 
e 2%, bissexuais. Apenas 1% 
disse apresentar algum tipo de 

defi ciência. “Isso mostra que 
não existe diversidade entre os 
cargos de liderança”, acrescen-
tou o coordenador da pesquisa. 
Os profi ssionais que integram a 
chamada “geração do milênio”, 
ou ‘milleniais’, com idade até 
35 anos, são minoria entre os 
líderes em comunicação. Essa 
geração abrange as pessoas 
nascidas a partir de 2001. 

De acordo com o estudo, a 
maioria dos líderes pertence 
à geração X, referente às 

PF desarticula organização internacional de drogas
de Goiás (GRAER/PMGO).

Há, ainda, o bloqueio de contas bancá-
rias de aproximadamente 100 pessoas e 
empresas envolvidas, a apreensão de 47 
aeronaves, o sequestro de 13 fazendas 
com mais de 10 mil cabeças de gado 
bovino e a inclusão de seis pessoas 
no Sistema de Difusão Vermelha da 
Interpol.

Os investigados devem responder, 
na medida de suas participações, por 
tráfico transnacional de drogas, asso-
ciação para o tráfico, financiamento ao 
tráfico, organização criminosa, lavagem 
de dinheiro e atentado contra a segu-
rança do transporte aéreo.

O nome da operação Flak faz alusão 
a uma expressão utilizada pelos paí-
ses aliados durante a Segunda Guerra 
Mundial para se referirem à artilharia 
antiaérea alemã.


