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News@TI
Tour em realidade virtual pela Catedral de 
Notre-Dame
@No último fi nal de semana – 21 e 22 de setembro –, visitantes do 

European Heritage Days, evento que celebra e valoriza a cultura 
e os patrimônios europeus, tiveram uma experiência inédita: foram os 
primeiros a usar a realidade virtual para fazer um tour pela Catedral 
de Notre-Dame. A experiência aconteceu na sede da UNESCO, em 
Paris, e foi desenvolvida com base na versão da Notre-Dame criada 
pela Ubisoft em 2014 para o jogo Assassin's Creed: Unity, que se 
passa em Paris durante a Revolução Francesa. Durante a visita vir-
tual, os visitantes puderam conhecer ou redescobrir dez ambientes 
da histórica catedral, como a nave, o transepto e a área do coral, e 
admirá-la sob ângulos não acessíveis normalmente, como de cima 
da Notre-Dame ou sobrevoando em um balão (http://ubisoft.com).

“Planeta Startup” estreia hoje na tela da Band
@Ontem (26), às 22h45, a Band estreiou o reality show Planeta Startup. 

O objetivo do programa é dar ainda mais energia ao movimento do 
empreendedorismo nacional, criando oportunidades reais de negócio a um 
grupo de novas startups e investidores, contando essa história para todo 
o Brasil. Uma produção da Band e da Estilingue Filmes, o reality show 
apresentado pela jornalista e economista Ana Luísa Medici vai contar com 
a participação das startups mais inovadoras do Brasil em uma disputa emo-
cionante nunca antes vista na televisão brasileira. “O programa tem como 
missão acelerar startups e mostrar como esse ecossistema funciona para 
o público. Hoje qualquer pessoa é benefi ciada pela revolução tecnológica 
das startups, mas poucas conhecem com profundidade este universo. 
Ainda é algo muito segmentado", analisa Ana Luísa Medici.

Pré-inscrições do TPS 2019 são estendidas até 
domingo (29)
@As pré-inscrições para a quinta edição do Teste Público de 

Segurança (TPS) 2019 do Sistema Eletrônico de Votação serão 
prorrogadas até o próximo domingo (29). O novo edital com a exten-
são do prazo está disponível na página do evento, no Portal do TSE. 
Em decorrência da prorrogação, os marcos 1 a 4 do cronograma do 
TPS serão remarcados com mais sete dias. Assim, a publicação das 
pré-inscrições aprovadas ocorrerá no dia 3 de outubro; o prazo para 
apresentação de recurso referente à fase da pré-inscrição irá de 4 a 
8 de outubro (http://www.justicaeleitoral.jus.br/tps/).

COLUNA DO HERÓDOTO

O governador não 

pode roubar, nem 

deixar roubar. Para 

isso o Estado fi xa 

o olho nele não só 

durante o período que 

está no poder, mas 

principalmente quando 

saí.  

O governador não pode 
sair do poder mais rico 
do que no momento que 

entrara. Para isso existe um 
grupo de funcionários de car-
reira, honestos, e leal ao povo 
e ao Estado, incorruptível que 
não deixa passar nada. Fazem 
um relatório minucioso, sem 
a interferência do mandatário  
e enviam para as autoridades 
superiores do pais. Uma vez 
fi ndo o período de governo 
ele deve estar em local certo 
e sabido e se apresentar a 
qualquer  tribunal que exija a 
sua presença. 

Pode se defender por escrito 
ou oralmente e se valer de 
advogados caríssimos, gente 
geralmente formada na melhor 
universidade do pais, caso não 
comparecer poder ser conde-
nado à revelia e ter o nome in-
cluído na lista dos procurados 
pela justiça dentro ou fora do 
Brasil. As investigações geral-
mente ocorrem na capital do 
país com o acompanhamento 
de toda elite da burocracia, e 
serve de exemplo aos demais.

O governador não pode pra-
ticar o nepotismo, ainda que 
essa prática fosse comum na  
sociedade brasileira. Parentes 
tinham que ser mantidos  longe 
do governo e principalmente 
do cofre público. Nomeá-los 
para embaixadas, nem pensar. 
Era um verdadeiro crime de 
lesa pátria, mesmo que fosse 
para uma embaixada na Índia, 
Sree Lanka. China ou Japão. Na 
Europa, nem persar. 

Mesmo que quisesse estaria 
fora do seu alcance de poder. 
Postos na Justiça ou em ou-
tros órgãos governamentais 
também estavam sob vigilância 
para que parentes e amigos 
não se instalassem neles e 
formassem uma quadrilha 
para assaltar os pagadores de 
impostos. 

Todos deveriam ser escolhi-

dos de acordo com a capacida-
de administrativa e ter cursado 
escolas que os recomendavam 
a gerir parte do aparelho do 
Estado, como gostavam alguns 
de rotular a máquina admi-
nistrativa que incluía não só 
a coleta de  impostos, mas a 
construção de obras ´públicas 
civis ou militares. 

Os habitantes constante-
mente reclamavam que o go-
verno não investia o sufi ciente 
para que a população pudesse 
ter, pelo menos, uma qualidade 
de vida, ainda que muitos vi-
vam como escravos em taperas 
fétidas e construídas de sobras 
de material dos poderosos.       

A questão central é a quanti-
dade de bens móveis e imóveis 
que o governador possuí  na 
época da posse e quanto ti-
nha no momento que deixava 
o cargo. Uma conta fácil de 
fazer. Não é fácil esconder 
fortunas uma vez que ele é  um 
latifundiário ou ligado a eles. O 
Brasil precisava do agro negó-
cio para manter equilibrada a 
sua balança de pagamentos e 
de comércio, e os fazendeiros 
sabiam disso. 

Por isso tinham acesso ao 
gabinete governamental com 
preferência e sempre que 
possível recebiam as comitivas 
de políticos em suas fazendas  
com o que dispunham de 
melhor. Podiam fi car o tempo 
que quisesse, alguns gostavam 
de caçar, outros de pescar e  
outros apenas repousar uns 
dias e   trocar ideias com os 
latifundiários da região. 

A constituição era clara e 
do conhecimento de quem 
aceitasse o cargo. Era mais 
conhecida como O Regimento 
do Governador-Geral foi criado 
por Dom João III e trazido ao 
Brasil por Tomé de Sousa, 
então Governador-Geral do 
Brasil com o princípio de nor-
tear a administração colonial 
do Brasil por Portugal. Com 
48 artigos, que disciplinava 
detalhadamente a instalação 
do governo, concessão de 
sesmarias, organização do co-
mércio, medidas para a defesa, 
trato aos índios, invasores e 
outros mais.

(•) - É editor chefe e âncora do
Jornal da Record News.
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Heródoto Barbeiro (*)

Sem nepotismo ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O que podemos esperar da Libra, 
a criptomoeda do Facebook

O tema criptomoedas inaugura mais uma polêmica: o projeto Libra. Recentes declarações do 
presidente dos EUA, Donald Trump, em seu Twitter, atacam o bitcoin e a Libra, uma nova moeda 
virtual anunciada há pouco pelo Facebook

Pedro Birindelli (*)

O comentário de Trump aconteceu 
dias antes das audiências ocorridas 
este mês diante do Comitê Bancário 

do Senado e da Câmara norte-americana 
que discutiram aspectos legais do projeto. 
Para se ter uma ideia do ânimo acirrado 
das discussões, um projeto de lei foi apre-
sentado após as declarações de Trump sob 
o título “Keep Big Tech out of Finance”. 
Certamente, esse ainda será assunto que 
fi cará um bom tempo em evidência.

Mas, afi nal, o que é este projeto? O que 
tem a ver com o bitcoin? Ou com o dólar 
americano? Quais os possíveis motivos 
que levam o governo dos Estados Unidos 
a atacar as criptomoedas?

No site ofi cial da organização www.libra.
org, é possível encontrar um vídeo introdutó-
rio que deixa explícito o objetivo do projeto 
em criar um novo sistema monetário global, 
desenhado para a era digital e que seja sim-
ples e rápido, sendo utilizado como meio de 
pagamento e transferência de valores entre 
pessoas do mundo todo, empoderado pelo 
uso da tecnologia blockchain, que conferirá 
ao sistema segurança e aces-
sibilidade.

É importante ressaltar ou-
tros dois fatores desse proje-
to: o primeiro, a intenção de 
lastrear a Libra (nome dado 
a criptomoeda resultante do 
projeto de mesmo nome) a uma 
reserva de ativos estruturada 
para que haja a preservação 
do capital e liquidez. De uma 
forma direta, estamos falando 
de um fundo de títulos públicos 
emitidos por governos estáveis 
que tenham um grande volume 
diário de negócios, com o obje-
tivo único de prover baixíssima 
volatilidade para o sistema 
monetário Libra, garantindo 
assim que o valor de hoje seja 
o mesmo em uma semana, 
propriedade fundamental para 
a utilização como meio de pagamento.

O segundo fator relevante é o modelo 
de organização, baseado na associação de 
diversas empresas e agentes privados de 
todo o mundo, ou seja, apesar do Facebook 
estar na liderança do projeto, por inter-
médio da subsidiária Calibra, criada para 
esse fi m, está muito bem acompanhado, 
tendo como associados gigantes que atuam 
em mercados como: meios de pagamento 
(Mastercard, Visa e PayPal); tecnologia e 
telecomunicações (Vodafone, eBay, Spotfy, 
Uber), e ainda empresas de capital de risco, 
organizações internacionais e sem fi ns lu-
crativos e por fi m instituições acadêmicas.

Cabe destacar que o Facebook, ape-
sar de estar liderando o projeto, terá os 
mesmos privilégios e obrigações que os 
demais membros fundadores, durante a 
operação do sistema. A atual rede já tem 

um peso bastante importante, 
porém é previsto que esse 
grupo aumente ainda mais, 
chegando a cerca de 100 or-
ganizações até o lançamento 
da plataforma, previsto para 
o primeiro semestre de 2020.

Muitos fatores operacionais 
desse novo sistema de mo-
eda digital ainda não foram 
esclarecidos, principalmente 
pelo fato de ainda estar em 
desenvolvimento. No entan-
to, a partir do documento 
técnico disponível no portal, 
conseguimos desenhar o fun-
cionamento básico da rede.

Inúmeros aspectos dife-
renciam essa plataforma das 
demais criptomoedas, como 
o estabelecimento de um 

padrão global de identidade, necessário 
para que o sistema funcione dentro dos 
termos de regulamentação existentes 
de lavagem de dinheiro e a entrega de 
um nova plataforma de desenvolvimento 
de aplicações, ou smart contracts, o que 
permite que as possibilidades de aplicação 
dessa tecnologia sejam infi nitas.

Caso os planos da associação Libra se 
concretizem, o impacto será gigantesco, 
começando pela quebra da hegemonia do 
padrão US dólar como moeda global. Não 
acredito em uma substituição, mas sim em 
uma nova opção o que já é sufi ciente para 
irritar um governo.

A Libra não é a primeira e nem será a 
última iniciativa relacionada a criptomoeda 
a ser discutida no âmbito governamental, 
porém se destaca pelo poder e infl uência 
de seus membros fundadores. A simples 
discussão do tema contribui para o amadu-
recimento do sistema junto as autoridades 
impulsionando todo o ecossistema das 
criptomoedas. Por mais libertária que seja 
a ideia original da criptomoeda, a regula-
mentação dos criptoativos é fundamental 
para a adoção da tecnologia.

 Impossível mensurar o impacto no mer-
cado bancário mundial, porém podemos 
comparar com o impacto causado pelas 
empresas de tecnologia ao iniciarem a 
atuação em mercados tradicionais como 
transporte, varejo, comunicação, imprensa 
e mídia. A consequência imediata será a 
queda drástica nos preços praticados pelo 
setor, acompanhado por uma explosão de 
novos serviços.

A médio prazo, veremos uma enorme 
sinergia entre serviços fi nanceiros e demais 
serviços consumidos pelas pessoas durante 
sua jornada cotidiana. Essa evolução se 
dará pela melhor utilização dos dados 
fi nanceiros gerados pelas transações, as 
possibilidades são inimagináveis.

Pelos pontos acima, acredito que o 
principal desafi o para a implantação do 
sistema Libra é de cunho político, ao mesmo 
tempo tenho a convicção de que a simples 
discussão do assunto junto a governos e 
autoridades será o principal benefício desse 
projeto, abrindo cada vez mais as portas 
para a implantação da tecnologia no que 
tange o sistema monetário.

(*) É gerente sênior em transformação digital e 
especialista em blockchain da Cosin Consulting.

Expresso

O projeto 
pretende criar 
um novo sistema 
monetário global, 
desenhado para 
a era digital 
e que seja 
simples e rápido, 
sendo utilizado 
como meio de 
pagamento e 
transferência 
de valores entre 
pessoas do 
mundo todo.

O brasileiro nunca esteve tão pessimista 
em relação à tecnologia. É o que mostra 
o Indicador de Confi ança Digital (ICD), 
levantamento contínuo que afere a pers-
pectiva do brasileiro frente a mudanças 
políticas, sociais, econômicas, ambientais 
ou tecnológicas. A terceira versão do 
estudo apresentou uma queda de 3,2% 
em seu desempenho. Em escala que vai 
até 5, a pontuação caiu de 3,33 no início 
de 2018 para 3,22. A primeira versão 
registrou 3,92.

"Escândalos relacionados à tecnologia 
e transformações político-econômicas 
afetaram a confiança dos brasileiros 
na tecnologia em 2019. Nesse período, 
surgiram diferentes escândalos de va-
zamento de dados, invasão de hackers e 
divulgação de notícias falsas (fake news) 
– fatores que, portanto, afetaram a forma 
como o público vê a tecnologia. A tensão 
e a polaridade política vistas nas redes 
sociais também podem ter infl uenciado 
nesse resultado", explica o coordenador 
do MBA de Marketing Digital da FGV e 

responsável pela pesquisa, André Miceli.
O levantamento mediu a opinião dos 

brasileiros sobre a tecnologia por meio 
de avaliação de sete afi rmações. Os re-
sultados variaram, em média, 4,41% para 
cima ou para baixo em relação a 2018. 
"Essa média foi infl uenciada, em grande 
parte, pela pergunta: A tecnologia me traz 

angústia e ansiedade" – que apresentou 
uma piora de 14%. Apenas duas das sete 
perguntas apresentaram um desempe-
nho melhor do que na primeira edição"", 
acrescenta Miceli.

O levantamento do ICD aponta ainda 
que os jovens continuam sendo a parte 
da população que mais desconfi a da 
tecnologia, enquanto adultos e idosos se 
mostram mais otimistas, com uma visão 
mais positiva de suas funcionalidades. 
"Entre os adolescentes (13-17 anos), o 
ICD é 3,00 – o mais baixo entre o público 
analisado. O valor cai ainda para 2,78 em 
entrevistados com Ensino Fundamental 
(1º Grau) completo, que coincide com o 
público dessa faixa etária", acrescenta 
André Miceli.

A sequência da pesquisa revela que 
as gerações mais velhas, de modo geral, 
se mostram otimista quando o tema é 
internet e tecnologia. "Pessoas entre 55-
64 anos apresentaram o maior ICD, com 
um indicador de 3,57," relata o professor 
da FGV.

Estudo de professor da FGV aponta que brasileiro 
está menos otimista quanto à tecnologia
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