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Partidários de Trump buscam 
novas redes sociais
Vivaldo J. Breternitz (*)

Isso está acontecendo porque, ao 
contrário dessas duas redes sociais 
convencionais, as alternativas não 

apontam ou censuram postagens com 
afirmações infundadas ou enganosas 
sobre a eleição presidencial. As mais po-
pulares entre os apoiadores de Trump 
são Parler, Rumble e MeWe, que estão 
vendo crescer muito o número de down-
loads dos aplicativos que permitem o 
acesso a elas.

O aplicativo da Parler, fundada em 
2018, está entre os mais baixados nos 
Estados Unidos nos últimos dias; em 
uma semana, como destaca o Wall 
Street Journal. o número de downloads 
dobrou para 10 milhões.

A Rumble também está crescendo: 
neste mês, a expectativa é de que 
entre 75 e 90 milhões de usuários 
assistam a vídeos em sua plataforma, 
ante 60 milhões no mês passado. 
Mesma tendência para o MeWe, que 
se apresenta como "anti-Facebook” 
que se tornou amplamente utilizada 
também por adeptos de teorias da 
conspiração.

está entre os dez mais baixados nos 
Estados Unidos. 

A empresa possui uma emissora de 
TV a cabo que, segundo rumores, pode-
rá ser adquirida pelos aliados de Trump 
para ser usada como uma alternativa de 
direita à Fox News, que, curiosamente, 
sempre foi apresentada como uma rede 
de direita – seria a direita da direita...

(*) É doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Partidários de Donald Trump estão passando a utilizar redes sociais alternativas em substituição ao 
Facebook e ao Twitter

Além dessas, vem crescendo a Gab, 
rede social que oferece serviços de 
microblogging, similares ao Twitter. 
Expoentes da extrema direita, ne-
onazistas e supremacistas brancos 
estão entre os grandes usuários da 
Gab.

Outra plataforma que vem crescen-
do é a Newsmax Media, que afirmou 
que mais de 3 milhões de pessoas 
acompanharam a cobertura da noi-
te das eleições e que seu aplicativo 

News@TI 

Coworking Americas e Lumen IT firmam 
parceria

@A Lumen IT, presente no mercado há mais de 21 anos, com foco 
em Inteligência Fiscal e Compliance Tributário, desenvolveu o 

LIFEFORCE, uma solução única de viés corporativo, que possibilita a 
junção e padronização dos processos de negócios, reduções diversas, 
unificando as informações para as tomadas de decisão. Para expandir o 
mercado de atuação da solução, a Lumen IT firmou uma parceria com a 
Coworking Americas, empresa com sede na Flórida, Estados Unidos. A 
Coworking Américas iniciou uma busca em diversos países por soluções 
inovadoras, que de fato agregassem valor ao negócio e que tivessem alto 
potencial de comercialização tanto em valores, quanto em simplicidade 
de implementação e execução, para projetos conjuntos nos Estados 
Unidos, Europa e Extremo Oriente. Encontrou na Lumen IT uma solução 
que atende seus requisitos, de ser inovadora, de fácil implementação e 
trazendo ganhos reais, a custos baixos.

Plataforma disponibiliza mais de 700 
personal trainers

@A Sprylife é uma plataforma criada para unir o personal trainer e o 
aluno por mais resultados nos treinamentos, para propiciar meios para 

que o aluno possa manter e alcançar mais saúde. Além de proporcionar 
diversos benefícios para o aluno, é uma vitrine para o personal, que poderá 
disponibilizar seu trabalho a um número enorme de pessoas. A plataforma 
possui mais de 700 personal trainers cadastrados em todo o Brasil. E o pro-
cesso para fazer parte da rede de Sprylifers é muito simples: o interessado 
se cadastra no site www.sprylife.com.br, faz uma busca entre os professores 
cadastrados, que são profissionais altamente treinados, escolhe de acordo 
com a modalidade de condicionamento e a região em que deseja receber as 
aulas, depois é só realizar o contato, na própria plataforma por chat e acertar 
os trâmites. A plataforma não interfere sobre os valores que o personal deve 
cobrar e nem com relação às formas de pagamento. Personal e aluno têm 
liberdade para realizar acordos que melhor lhes favoreça.

ricardosouza@netjen.com.br
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OpiniãO
Eu saí pra sonhar 

meu país

O trecho acima faz 
parte da música Carta 
à República composta 
por Milton Nascimento 
e Fernando Brant, em 
1987. 

No contexto de redemocra-
tização, os compositores 
ousaram sonhar um país 

em que “o povo era senhor”, 
como também coloca a canção. 
O que envolvia questionar, in-
clusive, qual República estava 
sendo construída. Para pensar 
a experiência republicana bra-
sileira, precisamos fazer uma 
breve digressão. O feriado de 
15 de novembro comemora 
a Proclamação da República, 
ocorrida em 1889. Um evento 
que marcou a história nacional 
e revela muito sobre o nosso 
processo histórico.

A monarquia foi derrubada 
e um golpe instituiu um gover-
no provisório (e autoritário) 
tendo o Marechal Deodoro 
como primeiro presidente do 
Brasil. Deodoro, aliás, possuía 
inclinações monarquistas. Então 
vejamos: a República brasileira 
foi proclamada por um militar 
com tendências monarquistas 
através de um golpe. Não é exa-
tamente um cenário onde o povo 
é senhor, certo? O historiador 
José Murilo de Carvalho analisou 
esse processo e afirma que a 
participação popular foi quase 
nula na queda institucional do 
Império. 

O que não causa muito espan-
to, basta lembrarmos da política 
deliberada de marginalização 
de segmentos sociais no Pós-
-Abolição, sobretudo, pessoas 
racializadas. Isso quer dizer 
que o povo não participava da 
política na Primeira República? 
De forma alguma! Mas essa 
participação, em grande parte, 
passava ao largo do viés eleitoral 
e institucional. As intervenções 
ocorriam nas manifestações 
culturais, em revoltas populares, 
luta por direitos, nas festas e 
eventos, etc. Mas tudo isso já é 
muito revelador de elementos 
que permaneceram. 

Podemos destacar dois deles: 
1) o caráter frágil da democra-
cia brasileira e marcadamente 
controlada por poucos. Basta 
lembrarmos que no século XX, o 
Brasil assistiu diferentes golpes 
de Estado: a revolução de 1930, 
um golpe das oligarquias nas 
próprias oligarquias; o Estado 
Novo de Getúlio Vargas; o golpe 
civil-militar de 1964. 2) A forte 
resistência popular em defesa da 
democracia e de seus direitos. 

Diferentes parcelas da popula-
ção sempre atuaram em prol de 
seus interesses, vale citar rapi-
damente alguns desses momen-
tos: o Modernismo brasileiro; a 
coluna Prestes; o Queremismo; a 
Tropicália; as mais distintas opo-
sições à ditadura civil-militar; a 
campanha pela Anistia; e a luta 
pela redemocratização do país 
nos anos 1980, das Diretas-Já à 
Assembleia Constituinte.

A partir da chamada Nova 
República, o Brasil viveu, com-
parativamente, um período 
mais estável e de consolidação 
democrática concreta. Contudo, 
quando passamos longos anos 
sem grandes rupturas institu-
cionais, temos a tendência a 
naturalizar as coisas como são. 
Um erro. A história é um ex-
tenso e constante processo de 
transformações e continuidades, 
disputas de ideias, práticas e 
formas de pensar as sociedades 
humanas. A redemocratização 
- após o fim da ditadura civil-
-militar - alcançou trinta e cinco 
anos de idade. 

Parece muito se pensarmos 
que é o tempo democrático mais 
duradouro em nossa história. 
Mas é extremamente curto se 
compararmos com a história de 
nosso país.

Nossa democracia apenas en-

gatinha seus primeiros passos. 
E, como um bebê, precisa de 
cuidados para se desenvolver 
plenamente. Não vivemos em 
um regime democrático e repu-
blicano porque naturalmente é 
assim, mas porque milhões de 
mulheres e homens construíram 
experiências históricas que 
nos levaram a estarmos onde 
estamos hoje. Então essa tal 
democracia é perfeita? 

Estamos falando de experiên-
cias humanas. Nada é perfeito. 
Mas é através da democracia que 
avançamos em questões impor-
tantes de participação popular, 
direitos humanos e o direito das 
minorias. A democracia e o regi-
me republicano aqui no Brasil, 
com todos os seus problemas, 
deram voz para sujeitos históri-
cos calados e marginalizados por 
séculos. Defender a democracia 
e a nossa República é defender 
a possibilidade de avançarmos 
e desenvolvermos mecanismos 
de inclusão e participação cada 
vez mais populares.

Neste ano, o feriado da Pro-
clamação da República coincidiu 
com a realização das eleições 
municipais. Ainda que não seja 
o único espaço de participação 
política, as eleições cumprem 
um papel importante nesse 
processo. É na cidade que as 
desigualdades e problemas 
cotidianos ficam mais claros, 
por isso, o papel dos prefeitos 
é tão fundamental, assim como 
dos vereadores, que devem 
fiscalizar o executivo, propor e 
aprovar leis e votar a proposta de 
orçamento anual do município. 

É nas cidades também que 
outras formas de construção 
política podem se concretizar 
de maneira mais acessível, 
como assembleias populares e 
orçamento participativo. 

Essas eleições municipais po-
dem ser encaradas ainda como 
um retrato da sociedade brasi-
leira, revelando no que podemos 
avançar em nossa democracia. 
Trazemos, rapidamente, alguns 
dados significativos. Partindo 
no recorte de gênero, segundo 
dados do IBGE, as mulheres são 
51,8% da população brasileira. 
Porém, pelos dados do TSE, na 
atual corrida eleitoral, elas são 
apenas 34% do total de postu-
lantes ao cargo de vereadora e 
prefeita. 

Pensando em termos de raça, 
no Brasil, 56,2% da população se 
reivindica preta ou parda. Esse 
ano, pela primeira vez, o número 
de candidaturas de pretos e 
pardos ultrapassou o número 
de candidaturas de brancos, so-
mando 49,84% do total. E ainda 
assim, até o ano de 2020, apenas 
29% dos prefeitos se declararam 
pretos ou pardos. E de prefeitas 
mulheres? Se o número de can-
didaturas já é baixo, nas eleições 
passadas (2016) apenas 12% dos 
municípios elegeram mulheres.

Fica evidente a diferença de 
representatividade nos cargos 
públicos municipais, pois parte 
significativa da população é 
efetivamente sub-representada 
nos postos de poder respon-
sáveis por elaborar e executar 
políticas públicas com efeitos 
diretos em suas vidas cotidianas. 
Reforça-se, assim, a necessidade 
de consolidar e aprofundar as 
conquistas democráticas, pois 
se a República deve garantir os 
direitos a todos os seus cidadãos 
e cidadãs, é fundamental que 
todos os grupos sociais façam 
parte efetivamente das esferas 
decisórias. 

Façamos como Milton e Fer-
nando, ousemos sonhar (e cons-
truir) um país mais democrático 
no nosso dia a dia.

(*) - É doutoranda em História Social 
e professora da Área de Linguagens 
e Sociedade do Centro Universitário 

Internacional Uninter.
(**) - É mestre em Práticas na 

Educação Básica e professor da 
Área de Linguagens e Sociedade do 

Centro Universitário Internacional 
Uninter.

Fernanda Ribeiro Haag (*) e 
Renan da Cruz Padilha Soares (**)

Rodrigo Cunha (*)

A ciência de dados tem revolucionado o 
mundo dos negócios. Não é sem razão, 
portanto, que a utilização de informação 

como matéria-prima para a tomada de deci-
sões é amplamente adotada por empresas de 
diversos segmentos. E esse processo passa 
por uma jornada de aprendizado e aplicação, 
que chamamos de maturidade de dados. Mas 
o que muda nas corporações e no dia a dia dos 
profissionais que têm de lidar com a gestão de 
uma quantidade praticamente imensurável 
de dados para que se transformem em fatos?

Há um trabalho importante a ser feito na go-
vernança desses dados e de sua aplicabilidade, 
principalmente para as organizações que não 
nasceram digitais. Assim, é preciso percorrer 
etapas até alcançar o grau máximo de data 
analytics, que culminará com a maturidade.

São estágios que precisam ser cumpridos 
para uma melhor compreensão e evolução. 
Hierarquizamos quatro passos que podem 
facilitar esta jornada. Acompanhe!

# Nível 1: dados
Muito provavelmente seus dados vêm de 

fontes desintegradas, estão espalhados em 
planilhas do Excel – diversas e divergentes 
entre si, e têm um tempo enorme de geração 
de relatório. Esse último detalhe, inclusive, 
é um dos principais causadores de decisões 
pouco assertivas e feitas fora do timing correto.

Como progredir para a próxima etapa?
A organização é a chave para que você 

avance para a próxima etapa. A nossa principal 
recomendação é a implantação de um Data 
Lake (DL). Nele, as informações obtidas dos 
diferentes setores da sua empresa não apenas 
ficarão armazenadas em um mesmo local para 
posterior análise.

# Nível 2: informações
O que fazer para estar nesse nível?
Após a implantação do DL, você já não tem 

mais apenas dados, mas um melhor potencial 

Quatro passos para alcançar a maturidade de dados
enorme, o que termina por dificultar a tomada 
de decisão.

Como progredir para a próxima 
etapa?

A resposta para essa pergunta é simples: 
Advanced Analytics (AA). A aplicação de AA 
leva a sua empresa ao último e tão cobiçado 
estágio da maturidade de dados. Com ele, é 
extraído o máximo de valor das suas infor-
mações e os níveis de conhecimento são mais 
estratégicos para a melhor tomada de decisão.

# Nível 4: Advanced Analytics
Se os insights tradicionais obtidos por meio 

do BI já operam uma grande mudança nos 
negócios, a boa notícia desse último nível é 
tentadora: a organização aqui vai muito além 
deles, tornando possível a previsão de compor-
tamentos futuros e a recomendação de ações 
baseadas em diferentes cenários, para agir e 
tomar decisões com antecedência.

O Advanced Analytics opera um exame 
autônomo (ou semiautônomo) dos dados, 
por meio de ferramentas sofisticadas, como 
as de Inteligência Artificial e Machine Lear-
ning. Compreensão da situação através da 
análise de dados e texto, entendimento das 
interações por voz e imagens com clientes e 
usuários, previsões de comportamento e de 
demanda, análise do perfil do cliente para 
identificação de necessidades, percepção de 
sentimento e emoção são alguns dos desafios 
que precisam ser atacados na etapa final da 
jornada de maturidade de dados.

Ao atingir a maturidade de dados, a empresa 
é elevada a um patamar de sucesso e assertivi-
dade. Os lucros aumentam, a gestão se torna 
mais eficaz, e as estratégias alcançam muito 
mais resultados. Por isso, a necessidade de 
transformação dos negócios para uma cultura 
mais digital é urgente. Neste sentido, os dados 
são parte integral de todos os negócios e estes 
estão intimamente ligados à evolução cons-
tante das tecnologias. Não há como escapar.

(*) É diretor da Neurotech.

de obter informações. Isso porque o material 
agora está unificado e consistente, mesmo que 
suas fontes sejam diversas. Entretanto, ainda há 
um longo caminho pela frente: para desenvolver 
relatórios eficazes, extrair o máximo de valor dos 
dados e alcançar a tão estimada autonomia dos 
gerentes, é fundamental que outra tecnologia 
entre em cena, como veremos a seguir.

Como progredir para a próxima etapa?
Uma solução de Business Intelligence pode aju-

dar nessa etapa, que requer coleta, organização e 
análise de dados. As mudanças que ela vai operar 
em sua empresa são inúmeras e enormes: mais 
rapidez na medição de resultados da área comercial 
e das campanhas de marketing, possibilidade de 
saber exatamente no que investir, embasamento 
e mais tempo hábil para a tomada de decisões e 
redução de erros causados por análises manuais.

# Nível 3: implantação de Business In-
telligence

O que fazer para estar nesse nível?
Aqui, as informações já estão automatizadas. 

Dessa forma, muitos problemas são resolvidos: 
relatórios podem ser elaborados por conta 
própria, o acesso às informações torna-se mais 
democrático e fácil e melhores insights podem 
ser obtidos. Definitivamente um excelente 
cenário. Entretanto, o problema nesse estágio 
é que a quantidade de variáveis e relatórios é 
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