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O presidente começou 

a se isolar quando 

anunciou uma série de 

projetos impopulares. 

Apostava na votação que 
teve na eleição presi-
dencial. Devia muito 

pouco para os partidos políti-
cos. Ele mesmo havia pulado 
de um partido para ou outro 
consciente que o povo não 
votava em legendas, mas em 
nome de pessoas com que se 
identifi cassem. E o seu estilo 
político era um ponto fora da 
curva. Não tinha papas na 
língua, atacava abertamente 
o stablishment e o seu alvo 
predileto era varrer a corrup-
ção para fora do governo e da 
vida nacional. 

Os partidos esperavam pelo 
seu quinhão através da velha 
política implantada ainda no 
período da República Velha, 
ou seja, o dando é que se re-
cebe. Deputados e senadores 
estavam mais preocupados 
com a reeleição do que com a 
salvação das contas públicas 
que ameaçavam quebrar o pais. 
O maior sintoma era o endivi-
damento do governo que a cada 
ano aumentava. Como pedir 
votos aos eleitores apoiando 
um governo que insistia em 
dizer que todos tinham que 
dar uma conta de sacrifício 
para sanear as contas públicas?

A virada que deu na política 
externa brasileira motivou 
ataques da oposição e prin-
cipalmente da mídia. Estava 
sob fogo cruzado da imprensa 
e dos jornalistas antes mesmo 
de completar os famosos Cem 
Dias de governo. Contudo di-
zia, que, assim como nos Esta-
dos Unidos, o responsável pela 
política externa é o presidente, 
o ministro do exterior é apenas 
um executor da vontade do 
chefe de governo. Aproximar 
ou não da China ? Integrar ou 
não ao bloco dos emergentes, 
ou terceiro mundo e desafi ar 
as potências? 

Para o presidente era tudo 
claro como água, era seguir 
em frente com a caravana e 
deixa os cães ladrarem. Aos 

poucos perdeu popularidade 
e fi cou isolado no Palácio do 
Planalto. Muitos dos que o 
apoiaram e pegaram carona na 
sua popularidade começaram 
a abandonar o governo. Como 
chama mesmo aquele bichinho 
que é o primeiro a abandonar 
o navio? 

Iniciou um desengordura-
mento da máquina federal, 
e gente influente perdeu 
emprego e a boquinha com a 
tal austeridade elogiada pelo 
Fundo Monetário Internacio-
nal.  A grande oposição de 
dentro do governo vinha do 
funcionalismo público forte-
mente afetado com as medidas 
governamentais. É verdade 
que o presidente se deixava 
fotografar sem gravata – uma 
falta de compostura com o 
ritual do cargo. 

Aprofundou o canal de 
comunicação para falar di-
retamente ao povo, com seu 
estilo inconfundível, e sem a 
intermediação da mídia. Esta 
o expunha ao ridículo com 
charges e reportagem sobre a 
proibição das corridas de ca-
valo, rinhas de brigas de galo,  
biquíni nas praias cariocas e 
até o uso de lança perfume no 
carnaval. 

Aí Rita Lee....Só faltava exigir 
que os funcionários federais 
vestissem uniforme para serem 
identifi cados pelos que usavam 
os serviços públicos. Baixou 
um decreto no Diário Ofi cial 
que não só instituía  o uniforme, 
como dava as diretrizes  da 
moda: além dos moldes, cor 
bege e tecido nacional. A mídia 
apelidou o uniforme de pijânio.

Jânio Quadros não percebeu 
que as bases de apoio popular 
sofriam séria erosão em tão 
poucos meses de governo. Os 
embates com o Congresso Na-
cional eram cada vez mais in-
tensos.  Os cortes nos subsídios 
no trigo e no petróleo  elevaram 
drasticamente os preços do 
pãozinho e da gasolina. 

Quais as chances de um 
governo com este perfi l sobre-
viver por muito tempo?

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
BASF inaugura seu primeiro Centro de 
Experiências Científi cas e Digitais no Brasil

@A BASF inaugura hoje, em São Paulo, a sua primeira estrutu-
ra de cocriação e desenvolvimento de tecnologias no Brasil. 

Batizado de onono, o Centro de Experiências Científi cas e Digitais 
funcionará no nono andar do edifício onde está o escritório central 
da empresa e tem como objetivo conectar e aproximar clientes, 
fornecedores, startups, colaboradores e universidades. Projetado 
para responder de maneira ágil às demandas do mercado, o local 
é equipado com tecnologia de ponta para laboratórios de pesquisa 
e testes de produtos, conectividade, digitalização de processos e 
design. “Com este ambiente estamos nos aproximando ainda mais 
dos nossos clientes e gerando soluções que agreguem valor aos seus 
negócios”, comenta Manfredo Rübens, presidente da BASF para a 
América do Sul (www.basf.com).

Capturar, visualizar e analisar dados de drones

@A DJI, líder mundial em drones civis e em tecnologia de imagens 
aéreas, apresentou hoje o DJI Terra, uma nova ferramenta de sof-

tware capaz de transformar dados capturados por drones em modelos 3D 
digitais e em mapas para facilitar análises, bem como ajudar nas tomadas 
de decisões. O DJI Terra permite que empresas e organizações utilizem 
a tecnologia de drones da marca para capturar, visualizar e analisar ima-
gens aéreas em uma vasta gama de aplicações como segurança pública, 
construção civil, infraestrutura, agricultura e cinematografi a. “Como 
líder da indústria de drones comerciais, a DJI continua desenvolvendo 
soluções com software e hardware acessíveis e de fácil uso, que auxiliam 
empresas a transformar suas operações com a tecnologia de drones e 
a obter uma competitiva vantagem em seus segmentos”, afi rma Sunny 
Liao, Diretor de Enterprise na DJI. “Como uma solução integrada de 
modelos e mapeamento, o DJI Terra torna simples e efi ciente o pro-
cesso de obtenção de dados, gerando conclusões e recomendações em 
várias indústrias, desde reconstrução de acidentes, inspeções críticas 
de infraestrutura ao mapeamento de solo agrícola e modelos de campo 
para construção civil”, completa (www.dji.com/dji-terra).

“É hora de esquecermos a forma que 
sempre utilizamos para segmen-
tar e estratifi car a sociedade. A 

chegada dos Perennials muda tudo na análise 
do comportamento social e de consumo”, 
declarou Walter Longo, sócio e CIO da BBL, 
holding de entretenimento especializada em 
e-sports, no evento “Marketing de Engaja-
mento: em busca da audiência perdida”, 
realizado no último dia 26 no Cubo Itaú, 
em São Paulo.

Walter Longo apresentou pesquisa enco-
mendada pela BBL e realizada pela MindMi-
ners, que buscou identifi car os Perennials e 
seu novo comportamento social. “Eles são 
17% da população, mas correspondem ao 
dobro disso em potencial de consumo e o triplo 
na capacidade de infl uenciar os demais. Essa 
geração é uma fatia importante do universo 
gamer, embora muitos pensem que esse 
universo seja formado apenas por Millennials. 
O mercado gamer é avaliado atualmente em 
US$ 1,5 bilhão e cresce 20% ao ano, com 454 
milhões de espectadores globais, sendo 30 
milhões apenas no Brasil”, destacou Longo 
durante a apresentação.

Perennials
Os Perennials não se relacionam por idade 

e sim por identidade. São pessoas de qualquer 
faixa etária, que vivem o presente, adotam 
tecnologia precocemente e têm amigos de 

Perennials mudam comportamento social e de 
consumo, segundo pesquisa

Walter Longo apresentou dados sobre essa geração que hoje são 17% da população, mas correspondem ao dobro disso 
em potencial de consumo

múltiplas faixas etárias. Segundo a pesquisa, 
Perennials são 85% mais interessados em 
tecnologia, 33% em games, 42% em livros 
e 24% em cinema, em comparação com a 
média da população geral.

Essa geração também prefere fi car em 
casa e assistir streamings online ou TV 
à cabo do que sair para festas. E, dentre 
os conteúdos mais consumidos, estão os 
documentários e jornalismo, destacando 
uma queda de audiência em TV aberta mais 
acentuada em comparação com a população 
geral. A amizade e as relações para os Peren-
nials são marcadas pelos interesses comuns, 
mais que na faixa etária, proximidade física 
ou grau de parentesco.

“Os Perennials gostam de marcas com 
propósito e que assumem causas. Empresas 
como a Amazon e Netfl ix estão liderando 
esse processo hoje porque segmentam seus 
produtos por comportamentos e estilos de 
vida e não mais por critérios de idade. A 
maneira de perceber a realidade determina 
a forma como uma empresa pode se diferen-
ciar da concorrência”, explica o executivo.

Perennials vs. e-sports
O e-sports conecta todos os Perennials por 

meio de uma plataforma inclusiva, lúdica e 
participativa. É possível ter jogadores de 
45 anos disputando torneios com garotos 
de 18 anos. “O engajamento, natural dos 

Perennials em tudo que fazem, encontra nos 
games a resposta mais lógica para exercer sua 
visão colaborativa e participativa do mundo. 
Em 40 anos de atividade em marketing nun-
ca conheci nada tão engajador e com tanta 
capacidade de crescer como o universo do 
e-sports”, disse Walter Longo.

Este é um fenômeno inédito por diversas 
razões, como:
• Conectar pessoas globalmente, formando 

uma tribo sem limites demográfi cos;
• Faz parte da sociedade cada vez mais co-

nectada;
• Permite a interatividade e geração de Big 

Data para retargeting e pós-marketing;
• É inclusivo e dá oportunidade a todos, 

independente de idade, gênero ou classe 
social;

• Gera engajamento em 3D: pelo jogo, pelo 
time e pelo evento.

Tanto que os e-sports aparecem pela pri-
meira vez no Tech Trends Report, apresentado 
pela futurologista Amy Webb, durante o SXSW 
2019. “Há uma corrida do ouro para as marcas 
que desejam fazer parte desse mercado. Preci-
sam se integrar e criar um relacionamento com 
o público-alvo para alcançar o engajamento. O 
digital é engajamento com experiência. Mas a 
abordagem deve ser cuidadosa, colaborativa 
e com respeito”, fi nalizou Longo.

Mais de 1.500 policiais foram mobilizados.

A boina-azul serve na Mis-
são da ONU na República 
Centro-Africana (Minus-

ca) desde 2018. A homenagem 
reconhece a dedicação e os 
esforços individuais de um 
soldado de paz para “promover 
os princípios da Resolução de 
Segurança da ONU 1325 sobre 
mulheres, paz e segurança”. A 
ofi cial brasileira recebe hoje 
(29) prêmio das mãos do se-
cretário-geral da ONU, António 
Guterres, na sede das Nações 
Unidas, em Nova Iorque.

Márcia Braga foi professora 
e também ajudou a treinar e 
a aumentar a consciência dos 
seus colegas sobre a dinâmica 
de gênero na operação de paz. 
Ao saber do prêmio, ela disse 
estar muito orgulhosa por sua 
seleção e que “missões da ONU 
precisam de mais mulheres 
para manter a paz, para que as 
mulheres locais possam falar 

A ofi cial brasileira (esquerda) disse estar muito orgulhosa

com a escolha.

Papa recusou beijos 
por ‘higiene’, diz 
Vaticano

O Vaticano explicou ontem 
(28) que a recusa do papa Fran-
cisco em receber beijos na mão 
de fi éis se deveu a motivos de 
higiene. Na última segunda-feira 
(25), durante uma visita a Loreto, 
no centro-leste da Itália, o líder 
da Igreja Católica cumprimen-
tou pessoas que faziam fi la para 
vê-lo. A partir de determinado 
momento, no entanto, o Pontífi -
ce, visivelmente desconfortável, 
começa a impedir que os fi éis 
beijem o anel papal, chegando 
até a puxar a mão bruscamente.

Segundo o diretor da Sala de 
Imprensa da Santa Sé, Alessan-
dro Gisotti, Jorge Bergoglio não 
queria ser um meio de contami-
nação. “O motivo é muito simples: 
higiene. Quando há longas fi las de 
fi éis, o Papa quer evitar riscos de 
contágio para as pessoas. Então 
não é para ele, mas para os pró-
prios fi éis”, explicou.

“Isso não acontece quando uma 
ou poucas pessoas beijam sua 
mão, como ocorreu em situações 
recentes. Todos sabem como ele 
sente uma grande alegria ao abra-
çar e ser abraçado pelo povo”, 
acrescentou Gisotti (ANSA).

Ao menos 106 suspeitos de 
cometer crimes de abuso e 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes na internet 
já tinham sido presos até as 
11h30 de ontem (28), na quar-
ta fase da Operação Luz na 
Infância. Além das detenções, 
policiais civis dos 26 estados 
e do DF estão cumprindo 266 
mandados judiciais de busca 
e apreensão em endereços 
ligados aos investigados, em 
todo o país.

Segundo o coordenador do 
Laboratório de Inteligência 
Cibernética, delegado Ale-
sandro Barreto, a maioria dos 
presos é do sexo masculino, 
tem entre 19 e 29 anos e vive 
em estados da Região Sudes-
te. Os suspeitos pertencem a 
diferentes classes sociais. Já 
entre as vítimas, há crianças 
a partir dos 2 anos de idade.

“São crianças que são abu-
sadas por parentes, por pes-
soas próximas. Nas operações 
anteriores, vimos que a parte 
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Brasileira vence Prêmio de 
Defensora Militar do Gênero da ONU
A capitã de corveta da Marinha brasileira Márcia Andrade Braga é a vencedora do Prêmio de Defensora 
Militar do Gênero das Nações Unidas

promoveu o uso de equipes mis-
tas de homens e mulheres para 
realizar patrulhas no país que 
“reuniram informações para 
ajudar a entender as necessi-
dades exclusivas de proteção” 
de pessoas de todos os gêneros.

Os benefi ciários ajudaram a de-
senvolver projetos comunitários 
em prol de comunidades vulnerá-
veis, que incluem a instalação de 
bombas de água perto de aldeias, 
a iluminação com energia solar 
e o desenvolvimento de hortas 
comunitárias. Um dos objetivos 
era que as mulheres não tivessem 
que percorrer grandes distâncias 
para cuidar das plantações. 
Segundo a ONU, Márcia Braga 
foi “uma força motriz por trás 
do envolvimento da liderança 
da missão com mulheres líderes 
locais, assegurando que a voz de 
mulheres centro-africanas seja 
ouvida no processo de paz em 
curso” (ABr).

mais livremente de questões 
que afetam suas vidas”. Para o 
subsecretário-geral do Depar-
tamento de Operações de Paz 
das Nações Unidas, Jean-Pierre 
Lacroix, a ofi cial brasileira “é 
um excelente exemplo” da ra-
zão, porque a ONU precisa de 

mais mulheres na manutenção 
da paz.

Como conselheira militar de 
Gênero na Minusca, a capitã 
ajudou a criar uma rede de 
conselheiros de gênero e a ca-
pacitar pontos focais entre as 
unidades militares. Ela também 

Mais de 100 suspeitos de divulgar 
pornografi a infantil foram presos

mais importante deste tra-
balho é identifi car vítimas e 
tirá-las da situação de abuso 
e exploração”, disse Barreto, 
destacando a capacidade das 
polícias estaduais e Federal 
de identifi carem quem comete 
crimes cibernéticos.

“Há uma impressão de que a 
internet é um território sem lei, 
mas as polícias dos estados estão 
sendo capacitadas para buscar 
as evidências neste ambiente”.

Mais de 1,5 mil policiais civis 
participaram da nova fase, de-

fl agrada nas primeiras horas 
da manhã de ontem, em todo 
o país. “Nós falamos para 
nossos fi lhos não falarem com 
estranhos na rua. Precisamos 
ter este mesmo cuidado com 
o ambiente online. É impor-
tante que os responsáveis 
legais orientem as crianças e 
denunciem pelos canais digi-
tais, às delegacias de proteção 
ou pelo Disque 100 para que 
as polícias possam identifi car 
esses criminosos”, defendeu o 
delegado (ABr).


