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Coluna do Heródoto

O presidente deve ou 
não ter as gravações 
que fez no palácio do 
governo divulgadas 
pela mídia para a 
opinião pública? 

O debate pega fogo 
uma vez que de um 
lado envolve a opo-

sição e de outro o grupo 
eleito para conduzir o país 
por quatro anos. O presi-
dente e seus assessores 
alegam que as conversas são 
pessoais e por isso não tem 
obrigação de divulgar, uma 
vez que envolvem questões 
de governo e de segurança 
nacional que podem abalar 
a estabilidade do país. 

A oposição não deixa por 
menos e dá munição para 
que a imprensa se aprofun-
de nas investigações sobre 
as suspeitas que pesam 
sobre o chefe do executivo, 
sua intenção de abafar as 
investigações, questões ina-
ceitáveis para a manutenção 
da democracia. 

O presidente não comple-
ta nem bem dois anos de 
mandato e já se debate aber-
tamente se deve ou não ser 
submetido a um processo 
na câmara dos deputados, 
que pode desaguar em um 
processo de impeachment 
e a consequente perda de 
mandato. Isto é impensável 
para o grupo que está no 
poder. A defesa alega que a 
divulgação das gravações é 
uma violação da intimidade 
do presidente.

Afinal as gravações que  
ocorrem no gabinete pre-
sidencial, ou em reuniões 
no palácio de governo é 
de propriedade pública ou 
não?  Para responder há no 
horizonte um conflito dos 
poderes da república. De um 
lado o executivo, de outro 
o judiciário representado 
pelo supremo tribunal. A 
popularidade do presidente 
despenca  e grande parte da 
população quer ouvir o que 
contem essas gravações. 

Os líderes da oposição 
promovem atos de protes-
tos, debates na imprensa, 
comícios e passeatas nas 
ruas de algumas grandes 
cidades. Os ânimos  se acir-

ram, afinal o presidente tem 
um mandato de quatro anos 
legitimamente conquistado 
com a maioria dos votos dos 
eleitores, e teoricamente 
só eles podem tirá-lo do 
poder. Os analistas políti-
cos não dão trégua e tudo 
caminha para uma fragorosa 
derrota do chefe do poder 
executivo. 

Não se admite em uma de-
mocracia que seja lá quem 
for esteja acima da lei e a 
mídia repete que quando 
alguém assume um cargo 
público perde parte de sua 
intimidade, uma vez que 
há o interesse público e do 
Estado sobre o conteúdo do 
que se discutiu no gabinete 
presidencial.

O supremo autoriza a 
divulgação das gravações. 
Atende uma decisão do 
poder judiciário. É de inte-
resse público decidem os 
ministros. Era o que faltava 
para que o pedido de im-
peachment fosse aceito no 
Congresso. As investigações 
feitas por dois jornalistas 
ganham uma repercussão 
nacional. 

Uma fonte preservada 
nas reportagens, conhecida 
como o Garganta Profunda, 
afirma que o presidente 
sabe que a sede do partido 
Democrata foi invadida e os 
invasores presos instalando 
microfones para espionar 
o que a oposição tramava. 
Agora se discute se a própria 
reeleição de Richard Nixon 
foi fruto dessa malandragem 
ilegal. 

O jornal The Washington 
Post que divulgou a invasão 
do prédio Watergate, sede 
do Partido Democrata, 
centraliza as manifestações 
contra Nixon. Não precisa 
ser analista político para 
ver que ele vai ser apeado 
do poder e o Partido Repu-
blicano também. 

Não há outra saída, o vice 
Gerald Ford é convocado 
para assumir a presidência 
no lugar de Richard Nixon 
que renuncia para escapar 
do pior. Sai pela porta do 
fundo da Casa Branca.

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

A gravação 
do presidente 

Transformação digital: o volume 
de dados como grande ameaça

Márcio Arbex (*)

Outro resultado bastante expres-
sivo está na dificuldade de inte-
gração e gestão das informações, 

onde 60% das empresas estão sendo 
desafiadas pela qualidade e comple-
xidade dos dados, principalmente no 
contexto segurança e governança da 
informação. Parte da complexidade 
dessa jornada está no alto volume de 
dados gerados de forma aleatória. 

Para se ter uma ideia, foram cria-
dos 33 ZB de novos dados em 2018 
(1 ZB = 1 trilhão de Gigabytes). Desse 
total, 14% eram originais e 86% vie-
ram de replicações e redistribuições, 
sendo 25% dos dados úteis tagueados 
e, apenas, 13% deles analisados. Até 
2023, mais de 103 ZB de novos dados 
deverão ser criados, prevê o IDC.

 
Todas as empresas precisam priorizar 

a gestão de dados como um processo 
vital para suas estratégias de trans-
formação digital. Um grande caso de 
sucesso pode ser encontrado em um dos 
maiores parques temáticos do mundo 
localizado no Caribe Mexicano. O Grupo 
Xcaret conseguiu melhorar ainda mais 
a acurácia das suas informações por 
meio de uma visão 360° da arquitetura 
corporativa dos seus sistemas, garan-
tindo uma taxa de ocupação de 85% 
já no primeiro ano de implementação 
da tecnologia.

 
A pesquisa do IDC também ressalta 

que as empresas estão recebendo uma 
quantidade cada vez maior de dados. Am-
bientes altamente distribuídos e diversos 

são extremamente co-
muns na economia digital, 
complicando a integração 
de dados e exigindo novas 
soluções para a qualidade 
das informações. De acor-
do com o IDC InfoBrief, 
essas são as soluções em 
evidência nesse momento:

 
Visão 360º graus: 

uma visão combinada, 
orientada ao cliente, dos 
dados mestre e transa-
cionais em ambientes diferentes para 
melhorar as experiências, operações e 
alinhamento organizacional do cliente.

Governança de dados: reduzir os 
riscos associados à segurança e com-
pliance gerando confiança nos dados 

de uma organização.
Data-as-a-service: 

combinar e entregar 
diferentes dados para 
vários consumidores, 
permitindo que várias vi-
sualizações dos mesmos 
dados sejam usadas para 
projetos distintos.

Pipelines de dados: 
utilizar várias fontes de 
dados heterogêneos para 
depurar, em tempo real, 

uma informação analítica necessária 
para o treinamento e a implantação de 
modelos.

 
(*) É diretor de pré-vendas da TIBCO na América 

Latina, líder global em dados corporativos.
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“Todas as 
empresas precisam 

priorizar a gestão 
de dados como um 
processo vital para 

suas estratégias 
de transformação 

digital.”

Freepik

Pesquisa recente divulgada pelo IDC Infobrief, patrocinada pela TIBCO, intitulada “Using Data 
Intelligently: Unification and Pipelining Patterns in the Digital Economy”, apontou dois dados 
curiosos sobre as empresas: 46% estão “confusas digitalmente” e as 54% que se consideram 
"comprometidas digitalmente" ainda não completaram seu caminho rumo à transformação digital. 

News@TI
WatchGuard Technologies conclui aquisição da 
Panda Security

@  A WatchGuard Technologies, líder global em segurança e 
inteligência de redes, segurança Wi-Fi e autenticação multi-

fator, concluiu a aquisição da fornecedora de proteção avançada 
de endpoint, Panda Security. A WatchGuard anunciou a assinatura 
de um contrato definitivo para a compra da Panda em março de 
2020. A Panda agora é uma subsidiária integral da WatchGuard, 
permitindo que seus clientes, parceiros atuais e futuros consolidem 
seus serviços fundamentais de segurança para proteção da rede até 
o endpoint em uma única empresa (https://www.watchguard.com/).

Evento online discutirá os benefícios da AWS 
para os negócios 

@A Amazon Web Services (AWS) tem se destacado como uma 
das plataformas de nuvem que mais crescem no mundo. Ao 

todo, são centenas de serviços completos e milhões de clientes 
em diversas regiões do globo, inclusive, na América Latina, cuja 
atuação foi tema de um estudo pela International Data Corporation 
(IDC).  Para falar sobre o tema, a BRLink,  empresa de tecnologia 
que oferece soluções de nuvem, vai promover o webinar “O valor 
da AWS para os negócios”, em uma conversa inédita  com represen-
tantes da Amazon Web Services (AWS) no Brasil. Para garantir sua 
participação ou de algum membro da sua equipe, realize a inscrição 
pelo link: https://materiais.brlink.com.br/webinar_o_valor_da_aws.

Mais nova acelerada da Google

@A Telavita, plataforma de psicoterapia que conecta pacientes a 
profissionais da psicologia de todo país, foi uma das vencedoras 

da Startup Battle - ou Batalha de Startups, em português -, programa 
de aceleração da Google, na categoria Impacto Social. Com isso, nos 
próximos quatro meses, a gigante da tecnologia dará mentorias perso-
nalizadas, suporte e ferramentas tecnológicas de ponta e análises para 
um desenvolvimento ainda mais assertivo para os negócios. Além disso, 
a health tech também receberá até US$ 100 mil em produtos digitais 
(https://www.telavita.com.br/).

12 horas de palestras sobre o Meio Ambiente

@No dia 05 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e 
para reforçar a importância da data, o Centro Universitário Inter-

nacional Uninter promoverá 12 horas de palestras, das 9h às 21h, com 
o tema central “Terra: vamos cuidar da nossa casa e da casa da vida”. 
A Maratona da Sustentabilidade consiste em lives com acesso gratuito 
para todo o país, realizadas no Facebook, na página Maratona de Susten-
tabilidade Uninter. “Estamos vivendo hoje as consequências do descaso 
com a natureza e com o mundo em que vivemos. Neste momento, mais 
do que nunca, é fundamental nos preocuparmos com o presente e com 
o futuro do Meio Ambiente”, afirma Rodrigo Berté, diretor da Escola de 
Saúde, Biociência, Meio Ambiente e Humanidades da Uninter (https://
fichadeinscricao.uninter.com/Inscricoes/ETAPA-1/?cdEvento=2857&fb
clid=IwAR0UyEMfLxDb-BUd1l3sh40BDUoM8aDTPXjdVfFO1Gz6oFb-
-HF6XbVW76zc).

ricardosouza@netjen.com.br

Micro, pequenas e médias empresas têm a oportunidade de participar 
de rodadas virtuais para exportação de bebidas e alimentos

O Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) juntamente com o Sebrae, 
a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e a Apex-Brasil vão realizar, entre 
os dias 22 e 26 de junho, uma rodada 
internacional de negócios do setor de 
alimentos e bebidas, envolvendo micro, 
pequenas e médias empresas. Fornece-
dores brasileiros poderão se conectar 
com compradores de toda a América 
Latina, além dos Estados Unidos, Índia, 
Emirados Árabes e Canadá. Essa é a 1ª 
vez que o evento acontecerá no modelo 
virtual em função da pandemia do Co-
ronavírus, que afeta o Brasil e diversas 
outras nações do mundo.

As instituições brasileiras que atuam 
na organização do evento fazem parte do 
Plano Nacional da Cultura Exportadora 
(PNCE). O Sebrae, a CNI e a Apex-Brasil 
são responsáveis por conduzir as ações 

voltadas às empresas do setor de ali-
mentos e bebidas. Independentemente 
do porte, todos os segmentos terão uma 
grande oportunidade de expandir suas 
atividades e buscar novos negócios fora 
do país. “Para a Apex-Brasil, as rodadas 
virtuais fazem parte de um conjunto de 
ações de suporte às empresas brasileiras 
para incrementar a geração de negócios 

internacionais e tornar a nossa indústria 
mais competitiva, com mais efetividade 
e menores riscos”, avalia a Gerente de 
Competitividade da Apex-Brasil, De-
borah Rossoni.

“A internacionalização aumenta a 
competitividade das empresas, com a 
ampliação de mercados e diversificação 
da demanda o que se transforma em 
mais uma alternativa para conseguir 
ultrapassar este momento desafiador 
que vivemos”, afirma Carlos Abijaodi, 
diretor de Desenvolvimento Industrial 
da CNI. A CNI coordena nacionalmente 
a Rede Brasileira de Centros Inter-
nacionais de Negócios (Rede CIN), 
presente nas 27 unidades da federação 
com foco no atendimento às empresas 
para assegurar uma atuação competi-
tiva no mercado internacional (https://
connectamericas.com/pt).

Fr
ee

pi
k

Dicas para aprender novos 
idiomas

Brancoala, youtuber e produtor 
de conteúdo, separou algumas 
dicas simples de como tornar esse 
estudo mais tranquilo. Confira a 
lista a seguir:

Leia livros no idioma que quer 
aprender - Vale a leitura em qualquer 
idioma e de qualquer livro que seja, 
dos mais simples aos mais comple-
xos. Inicialmente, livros infantis 
podem ajudar a colocar o objetivo 
em prática, até mesmo quadrinhos 
valem. Com o passar do tempo, 
podem ser adicionados romances 
e livros técnicos à rotina de leitura.

Acompanhe as letras das músi-
cas - Ouvir músicas em inglês ou 
qualquer outra língua é ótimo, pois 
ajuda a entender as palavras de 
forma plena: além do significado, 
se aprende também a pronúncia.

Assista séries e filmes legendados 
- Qualquer um desses é uma boa 
opção, especialmente se já existe 
alguma familiaridade com o que está 
sendo assistido. Ainda assim, uma 
boa dica é utilizar animações, uma 
vez que os diálogos são mais simples.

Ouça podcasts em inglês - Essa 
modalidade de conteúdo tem cres-
cido muito em todos os países. Para 
começar a aprender o inglês, por 

exemplo, há bons canais que podem 
ajudar. Além de canais mais conhe-
cidos, como o New York Times (para 
quem já tem algum entendimento), 
há também canais brasileiros como 
o Inglês Nu e Cru Rádio, com episó-
dios curtos e interessantes.

Assista vídeos no YouTube - Além 
de diversos canais internacionais 
com os mais diferentes temas, há 
também opções focadas apenas 
no aprendizado de novos idiomas, 
sendo o inglês o mais comum.

Faça cursos online -  Há muitos 
cursos disponíveis na internet, se-
jam pagos ou não, com professores 
especializados que podem dar mais 
atenção a pontos de dificuldade. 
Além disso, uma outra vantagem 
dessa modalidade é que, por poder 
ser feito à qualquer hora, pode ser 
adaptado à rotina do estudante.

Utilize aplicativos - Com o celular 
sempre disponível, é possível dedicar 
alguns minutos diariamente para 
entender melhor uma nova língua. 
Aplicativos de dicionários são uma 
boa ideia para aumentar o vocabulá-
rio. Já aplicativos como o Duolingo, 
que tem diversas aulas de muitos idio-
mas ajudam a desenvolver melhores 
diálogos e novas palavras também.


