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News@TI
Bacharelado em Ciência de Dados: novo curso da 
USP oferecerá 20 vagas em São Carlos
@O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) 

da USP, em São Carlos, oferecerá um novo curso de graduação 
a partir do próximo ano: o Bacharelado em Ciência de Dados. Com 
duração de 4 anos, o curso terá 20 vagas e será em período integral. 
O ingresso no Bacharelado em Ciência de Dados será realizado, tal 
como nos demais cursos da USP, por meio do vestibular da Fuvest 
e também via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado aos 
participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O 
ICMC já oferece diversas oportunidades de graduação nas áreas de 
computação, matemática e estatística. A proposta do novo curso é 
inovadora, agrega todas essas áreas, e o Instituto reúne as compe-
tências necessárias para formar um bom profissional em ciência de 
dados”, ressalta a diretora do ICMC, Maria Cristina Ferreira de Oliveira 
(https://icmc.usp.br/noticias/4214-como-a-revolucao-da-ciencia-de-
-dados-impacta-a-capital-brasileira-da-tecnologia).

Parceria entre MarketUP e ACIC disponibiliza 
software de gestão gratuito
@A partir de agora os empreendedores da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) filiados à Associação Comercial e Industrial de 
Campinas (ACIC) poderão contar com mais uma solução disponibiliza-
da pela entidade, desta vez voltada para a inclusão no universo digital: 
um sistema de gestão completo e gratuito que vai tornar mais prática 
e fácil a administração dos negócios. A plataforma, desenvolvida em 
parceria com a MarketUP, startup que é especialista nessa tecnologia, 
oferece diversos recursos que ajudam na organização, gerenciamento e 
atendimento das empresas, assim como um marketplace com serviços 
e produtos de grandes fornecedores. Essa é uma versão customizada 
do sistema que leva o mesmo nome da startup (MarketUP) e que foi 
pensada para atender às necessidades das micro e pequenas empresas 
associadas à instituição. Para a ACIC, o software, também conhecido como 
ERP - sigla em inglês Enterprise Resource Planning - terá as mesmas 
funcionalidades para o gerenciamento e venda, mas com a identidade 
visual, informações e divulgações específicas da instituição. Disponível 
tanto para desktop quanto mobile.

Coluna do Heródoto

É preciso pôr um 
ponto final em 
publicações ofensivas 
ao Estado brasileiro

A conjuntura que vive o 
país hoje não pode ar-
car com a dissemina-

ção de notícias que ajudam a 
desestabilizar a sociedade e 
o chefe do poder executivo 
de pôr em prática seu plano 
de governo. As empresas 
privadas de comunicação 
alegam que o presidente 
quer que quebrem, uma vez 
que são responsáveis por 
notícias que atacam siste-
maticamente o governo. 
Este controla cada tostão 
investido nessas empresas. 

As mais amigas certamen-
te recebem mais verbas 
federais. O Estado tem uma 
estrutura adequada para 
divulgar as notícias do seu 
interesse, uma vez que tem 
canais próprios de mídia e 
um verdadeiro batalhão de 
jornalistas para produzir 
noticiários que alcancem a 
população brasileira esteja 
ela onde estiver. Para isso o 
governo investe em novos e  
modernos equipamentos.

O presidente inaugura 
uma nova era na comuni-
cação. Não depende mais 
da intermediação dos jorna-
listas e veículos e opta por 
uma comunicação direta 
com a população. A isso 
os sociólogos chamam de 
populismo, uma vez que 
fala tanto para a burguesia 
como para o proletariado e o 
tom é que as classes sociais 
devem viver em harmonia. 

É um anticomunista con-
victo, e não admite a luta 
de classes, a expropriação 
das propriedades privadas, 
especialmente as rurais, e 
a formação de conselhos 
populares, ou sovietes. Com 
habilidade mistura ques-
tões políticas com família 
e religião quando acusa os 
oposicionistas de ateísmo 
e contrários a uma família 

tradicional. O setor de 
comunicação assume uma 
feição de superministério, 
ou seja a base  de sustenta-
ção do poder presidencial. 

Os discursos  constantes 
incitam a população a não 
aceitar o que chama de 
infiltração nos ideais da 
tradicional família brasilei-
ra. Mais uma vez o chefe 
do poder executivo tem a 
sua imagem enquadrada no 
mito do salvador da pátria, o 
super homem que vai salvar 
a todos dos perigos internos 
e externos. A radicalização 
política é alimentada pelos 
ataques da direita e da es-
querda. 

Fascistas, racistas, explo-
radores, misóginos, aliados 
das ditaduras nazifascistas, 
apoiadores da elite, são os 
carimbos da esquerda con-
tra a direita. Esta por sua 
vez responde pichando os 
comunistas de ateus, contra 
religião, contra a família, fa-
voráveis à tomada dos meios 
de produção pelo povo e 
instalação de uma ditadura 
do proletariado. 

O governo cria um órgão 
especial, o Departamento 
de Imprensa e Propaganda, 
que tem como missão, além 
de exaltar a figura e o gover-
no do ditador, é responsável 
pela censura do todas as 
publicações. 

Diz o decreto: fazer a cen-
sura do teatro, do cinema, 
de funções recreativas e 
esportivas de qualquer na-
tureza, de radiodifusão, da 
literatura social e política, e 
da imprensa, quando a esta 
forem cominadas as penali-
dades previstas por lei. É a 
lei, quando é aplicada. 

Pior quando o autor da 
notícia é raptado pela po-
lícia política, enterrado em 
uma masmorra e submetido 
à tortura. No pé do decreto 
está assinatura de Getúlio 
Vargas.

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Publicações 
nocivas 

Por um novo mindset 
na governança corporativa

Léia Wessling (*)

No Brasil, a partir dos anos 90, 
as práticas de governança vêm 
sendo amadurecidas, princi-

palmente por empresas que buscam 
o acesso ao mercado de capitais. 
Passados 30 anos, vemos conselhos 
formados, documentos preenchidos e 
acordos negociados. A rotina dos agen-
tes de governança corporativa tem sido 
estimulada e amplamente divulgada 
por escolas de negócios, instituições e 
consultorias.

Porém, no centro da governança não 
estão os documentos e protocolos, mas 
o mindset da liderança, que dá o tom 
e o direcionamento à mentalidade or-
ganizacional voltada aos seus próprios 
princípios.

Diante de mudanças significativas na 
velocidade do mercado, na volatilidade 
das economias e pelas transformações 
dadas tanto pela tecnologia quanto pelo 
perfil do consumidor, competências 
do futuro também são requeridas na 
governança corporativa.

O Fórum Econômico Mundial tem 
destacado novas necessidades trans-
formacionais voltadas à inovação, 
aprendizagem, tecnologias, solução 
de problemas complexos, influên-
cia social, inteligência emocional e 
atenção ao ecossistema. Como estas 
competências se traduzem em mu-
danças para o mindset da governança 
corporativa?

Ao considerarmos que a governança 
está intimamente ligada ao mindset da 
liderança empresarial, tomamos aqui 
três elementos de força, ou valores, 
identificados no estudo Mindset da 
Liderança Estratégica (2019), para 
elencar com novas práticas de gover-
nança corporativa.

O primeiro elemento é a Presença. 
Para Peter Senge, a Presença é a 
capacidade essencial requerida para 
acessar o campo do futuro. Significa 
que a governança precisa estar con-
dicionada ao futuro e não ao passado, 
como ainda é recorrente.

O segundo elemento do mindset da 

A Presença, a Verdade e a Coragem no 
mindset da liderança empresarial levam 
a recriação do modelo de governança 
corporativa, no qual:

	 •	as	competências	sejam	acessadas	
a qualquer tempo;

	 •	os	 rituais	 de	 governança	 sejam	
ampliados e mais ágeis;

	 •	os	power	points	sejam	substituídos	
por acessos on-line e a qualquer 
tempo;

	 •	a	 diversidade	 e	 a	 independência	
sejam premissas;

	 •	o	diálogo	com	as	partes	interessadas	
seja constante;

	 •	a	tomada	de	decisão	seja	compar-
tilhada com diversos públicos;

	 •	a	organização	esteja	mais	integrada	
ao seu próprio ecossistema.

Assim, a capacidade para tomada 
de decisão, como premissa da gover-
nança, deve levar em consideração os 
interesses dos stakeholders. Práticas 
mais ágeis, simples e sistêmicas são 
necessárias para que haja efetividade e 
se reconheça o valor e a relevância das 
instituições na vida social. O caminho 
talvez seja justamente institucionalizar 
menos e praticar mais.

(*)É psicóloga, consultora organizacional e autora da 
obra “Mindset – Liderança Estratégica”. 
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“A Presença é a 
capacidade essencial 

requerida para 
acessar o campo do 

futuro. Significa que a 
governança precisa estar 

condicionada ao futuro 
e não ao passado, como 

ainda é recorrente.”

Os instrumentos para regular conflitos de agência; a dispersão dos modelos de sociedade; a 
organização de regras para o acesso ao mercado de capitais e minimizar conflitos de interesses. A 
governança corporativa vem atravessando uma jornada centenária. 

liderança é a Verdade. Nas palavras 
de Schutz, “a verdade me permite 
continuar na minha evolução; ser o 
que é.” Ao considerar a queda nos 
níveis de confiança nas instituições 
nas últimas décadas, pode-se suge-
rir que a verdade ainda não está de 
maneira tão consistente na pauta da 
governança. O excesso de tato e di-
plomacia, informações privilegiadas, 
além da própria vaidade, inibem dis-
cussões abertas e o reconhecimento 
das reais vulnerabilidades nas mesas 
de reunião.

O terceiro valor é a Coragem, que 
carrega em si a emoção, a disposição ao 
risco e uma atitude de enfrentamento 
das adversidades. A nova realidade 
empresarial exige uma governança 
com maior prontidão para mudanças, 
capacidade para decisões complexas e 
imediatas e estratégias novas.
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Léia Wessling

A tecnologia se encontra na linha de 
frente de um novo cenário catalisador 
do futuro.

Com o rápido avanço das ferramentas 
de comunicação e inteligência artificial, 
algumas soluções tecnológicas torna-
ram-se imprescindíveis para o funcio-
namento e continuidade das empresas. 
Tais soluções contribuem positivamente 
com a organização, ajudando na redução 
de custos e na melhoria dos processos 
operacionais e gerenciais.

Desde um simples acesso à internet 
até a gestão completa do relacionamen-
to com o cliente, todas as atividades de 
uma empresa estão ligadas de alguma 
forma com a tecnologia. Por meio dela, 
organizações são capazes de colocar 
inúmeras atividades no piloto automá-
tico, direcionando o tempo e a energia 
dos colaboradores para pontos mais 
estratégicos.

Soluções como, checagem de agenda, 
agendamento automatizado de reuni-
ões, acesso e compilamento de dados 
em tempo real, reconhecimento facial, 
interoperabilidade de plataformas de 
comunicação entre outras, possibilitam 

Tecnologia: ingrediente indispensável 
na rotina de bons negócios

conseguir integrar as equipes e ter pro-
dutividade durante o trabalho remoto, 
além dos negócios baseados em vendas 
presenciais que começaram a operar via 
e-commerce – atividade que, segundo 
pesquisa feita pela Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (Abcomm), 
aumentou 100% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

O consultor de Tecnologia e Enge-
nharia da absolut technologies, em-
presa integradora global de soluções 
de colaboração e videoconferência, 
Tomi Terahata, acredita que o futuro 
das empresas neste novo normal, está 
totalmente interligado ao nível de seus 
investimentos tecnológicos. "Assim 
como em todos aspectos da vida, as 
formas e relações de trabalho se trans-
formam ao longo tempo. Portanto, as 
empresas que não conseguirem enxer-
gar este fato, estão condenadas à perda 
de competitividade." 

Para que uma empresa cresça e 
se mantenha atuante no mercado, é 
essencial que ela invista em soluções 
tecnológicas. Soluções catalisadoras de 
maiores ganhos em eficiência e gerado-
ras de novas oportunidades.

Tecnologia no ambiente de trabalho.

uma maior liberdade e desenvoltura 
nas rotinas diárias de trabalho. Como 
podemos observar nos últimos meses, 
esses novos padrões de atividades au-
tomatizadas e repletas de tecnologia, 
estão sendo cada vez mais necessários 
para a ininterrupção da cadeia produtiva 
humana. 

Alguns deles já podem ser observados, 
como professores que tiveram que se 
adaptar à educação a distância, empresas 
que buscaram novas funcionalidades para 
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