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Deusa da Liberdade 
está com vergonha

Apaga-se uma tocha. 

Erguida na mão di-
reita da Estátua da 
Liberdade, o símbolo 

plantado no rio Hudson 
há 135 anos para iluminar 
o ideário da democracia 
americana recebeu uma 
carga de lama que acabou 
respingando sobre a De-
claração da Independência 
dos Estados Unidos, que 
a deusa romana Libertas 
segura não mão esquerda. 
6 de janeiro de 2021 ficará 
na história norte-americana 
como o mais triste dia de 
sua trajetória democrática. 

A deusa está com vergo-
nha.

Nessa fatídica data, o 
Capitólio, sede da Câmara 
dos Representantes e do 
Senado, conhecido por ser 
um dos lugares mais guarda-
dos do planeta, foi invadido 
por manifestantes açulados 
pelo (nada mais, nada me-
nos) chefe do Executivo, o 
republicano Donald Trump, 
inconformado por ter perdi-
do a eleição para o democra-
ta Joe Biden. 

A tocha apagada pela 
torpeza do chefe de Estado, 
o mais tosco político que 
já habitou a Casa Branca, 
infelizmente terá conse-
quências sobre as demo-
cracias do planeta, cujos 
protagonistas podem, mais 
cedo ou mais tarde, querer 
imitar a índole autoritária 
do bilionário americano. 
Não há como deixar de 
lembrar a pena do brilhante 
advogado francês Alexis 
de Tocqueville que, aos 27 
anos, escreveu em 1832 
um dos mais belos livros do 
século XIX, A Democracia 
na América, depois de ter 
passado uma temporada 
nos EUA para conhecer o 
sistema judiciário. 

Assim registrava o espírito 
público que viu: “quando 
os povos ainda são simples 
nos seus costumes e firmes 
nas suas crenças, quando a 
sociedade repousa suave-
mente sobre uma ordem de 
coisas antigas, cuja legitimi-
dade nunca é posta em dú-
vida, vê-se reinar esse amor 
instintivo pela Pátria...amor 
que tem a sua fonte prin-
cipal naquele sentimento 
irrefletido, desinteressado 
e indefinível que liga o co-
ração do homem aos lugares 
onde nasceu”.

E o que pode explicar o 
terrível episódio que tirou a 
vida de cinco pessoas, obri-
gou senadores e deputados 
a ficarem de cócoras, permi-
tindo que a matilha de cães 
furiosos depredasse móveis 
e espaços, chegando alguns 
a ocupar a mesa central do 
comando parlamentar? A 
ambição desmesurada. Cito 

em um dos meus livros o 
pensamento do cientista 
político Robert Lane que, 
em Political Life, explica 
como o excesso de ambição 
pelo poder funciona como 
um bumerangue. 

Diz: "A fim de ser bem-
-sucedida em política, uma 
pessoa deve ter habilidades 
interpessoais para estabe-
lecer relações efetivas com 
outras e não deve deixar-se 
consumir por impulsos de 
poder, a ponto de perder 
o contato com a realidade. 
A pessoa possuída por um 
ardente e incontrolável 
desejo de poder afastará, 
constantemente os que a 
apoiam, tornando, assim, 
impossível a conquista do 
poder".

Com o maior sistema 
democrático do planeta, 
como é reconhecido, os 
Estados Unidos acabam de 
ver ameaçada esta posição, 
eis que não faltarão aqueles 
dispostos a fazer maléficas 
comparações. Um senador 
republicano, atentem bem, 
chegou a dizer que o país 
dava o mesmo exemplo de 
uma “República de bana-
nas”. 

Os europeus estão escan-
dalizados. 

A França, que fez a doação 
da Estátua da Liberdade aos 
EUA, aduz que o símbolo 
mais visível da democracia 
americana, seu presente 
fincado no porto de Manhat-
tan, em Nova Iorque, já não 
será visto como imaculado, 
sagrado, imune às pedradas 
das hordas radicais. Boris 
Johnson, do Reino Unido, 
que parecia conservar cer-
ta amizade com Trump, 
chamou o episódio “uma 
vergonha”. Ângela Merkel, 
da Alemanha, ficou “triste 
e furiosa”.

Já o nosso Chefe de Es-
tado garante que a cena 
da invasão ao Congresso 
americano, caso o voto im-
presso não seja instituído, 
pode ocorrer por aqui. E, 
sem provas, voltou a dizer 
que a eleição nos EUA foi 
fraudada. “Mortos vota-
ram, foi uma festa lá.” Ora, 
nenhuma Corte americana 
viu fraude. Trump, que tem 
menos de duas semanas 
no poder, ficou isolado dos 
próprios correligionários. E 
não contou com a simpatia 
das Forças Armadas para 
sua tentativa de golpe.

Por nossas plagas, nossas 
Forças pautam-se por uma 
agenda profissional, fazen-
do lembrar o preceito: “dai 
a César o que é de César e 
a Deus o que é de Deus”.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Três motivos para as agências 
de comunicação 

implementarem o home office 
O tema Coronavírus está entre os mais comentados no mundo, seja nos noticiários, redes sociais ou nas 
conversas do dia a dia.

fREEPIK

entrega do que foi combinado. Por isso, 
a organização é o ponto chave e não a 
presença física. 

3 - Nossa equipe não precisa de 
um lugar físico para se reunir: acre-
dite ou não, muitas agências enfrentam 
problemas de falta de comunicação 
interna, o que prejudica o trabalho em 
equipe. Algumas estratégias podem 
ser utilizadas para unir a equipe e não 
apenas colocá-las no mesmo espaço 
físico. Entre as opções está a utilização 
de alguns apps de Comunicação, como 
o Hangouts do Google, Google Drive - 
para a equipe compartilhar os arquivos 
e conseguir acesso de qualquer com-
putador, em qualquer lugar -, Dialog 
uma ferramenta corporativa que tem 
“cara” de rede social e gerenciadores 
de tarefas, como o Todoist e o Trello, 
que é baseado na metodologia Scrum. 
Com as ferramentas encontradas no 
mercado atualmente, essa tendência 
de home office será cada vez mais uma 
realidade.

(*) É jornalista e sócia-fundadora da Comunica PR, 
agência de Relações Públicas.

garantir também um ambiente com todo 
o suporte necessário - telefone, compu-
tador e internet. Mas todas as atividades 
podem ser realizadas de casa e com 
uma gestão completa da organização de 
tempo. Adotando medidas como listas 
diárias, planejamento, agenda de tare-
fas e compromissos, checklist de suas 
tarefas, definindo o que é prioridade, 
é possível realizar todas as atividades 
com eficiência e no prazo.

2 - Menos horas no trânsito, mais 
qualidade de vida: quem trabalha 
em agências de comunicação sabe que 
temos um cronograma de atividades, 
pautas e temas para seguir, e que exis-
tem horários e momentos que todo o 
planejamento já foi cumprido. Muitas 
vezes, perdemos horas para chegar no 
escritório e também terminamos nossas 
atividades antes do esperado. Mesmo 
assim, ainda é preciso ficar “fazendo 
hora” - o que prejudica o desempenho 
do colaborador e não é necessário. Hoje, 
muitas empresas trabalham com en-
tregas e flexibilidade, não importa que 
hora o colaborador chegue na agência 
ou o local em que trabalha, mas sim a 

Maria Carolina Martins Rossi (*)

A preocupação com a Covid-19 
impôs home office em uma série 
de empresas, porém, no caso das 

agências de comunicação esse cenário 
é bem diferente. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) , trabalhar em casa ou 
até mesmo em outros espaços, como o 
coworking, cresceu 21,1% entre os anos 
de 2017 e 2018. Mas quem vive a rotina 
das agências, muitas vezes, ainda tem 
que ir ao escritório todos dias, mesmo 
sabendo o quanto nosso trabalho pode 
ser remoto. 

O dia a dia na agência exige mui-
tas atividades que podem ser feitas 
de qualquer lugar do mundo, desde 
que haja internet. Grande parte das 
funções realizadas acontecem com 
a ajuda de um computador e uma 
boa organização de tempo para lidar 
com as demandas exigidas. A agenda 
do Relações Públicas, por exemplo, 
envolve uma comunicação 360º, com 
diversos clientes, jornalistas e serviços, 
como assessoria de imprensa, branded 
content, treinamento e palestras, endo-
marketing, mídias sociais, consultoria 
de comunicação, análise de reputação, 
storytelling e gestão de crise, e todas 
essas funções são realizadas na maioria 
das vezes pelo computador. Mas porque 
ainda exigem a nossa presença nas 
agências e controlam nossos horários? 

Para desmistificar esse assunto e aca-
bar com o préconceito ao home office, 
listo três benefícios dessa modalidade 
de trabalho. Confira: 

1 - Nosso ambiente de trabalho 
é o computador: o trabalho de um 
PR acontece primordialmente na in-
ternet. Normalmente, o espaço físico 
pode funcionar para reunir a equipe e 

News@TI
PUC-SP prorroga inscrições para especialização 
e MBA e oferece três cursos novos

@Estão abertas as inscrições para os cursos de especialização e 
MBA da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

-SP), com desconto de 20% em todas as mensalidades para quem 
se inscrever até 20/01. São oferecidas diversas opções em áreas 
como Direito, Economia, Educação, Comunicação, Artes, Ciências 
Humanas, Saúde e Línguas. Neste ano, a Universidade oferece três 
especializações novas: Transformação Digital, Mobilidade Urbana: 
Projeto e Gestão Sustentável e Museologia, Cultura e Educação 
(https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/
inscricoes-abertas?_ga=2.186081834.266258857.1609766701-
1674156597.1589892819).

Startup recebe mais de R$ 2,5 milhões em 
sua primeira rodada de investimento

@A escassez de profissionais qualificados, ou mesmo a dificuldade de 
encontrar esses talentos, acabam demandando muito tempo e energia 

dos recrutadores, sendo uma dor latente do RH brasileiro. É aí que entra 
em campo a Intera, HRtech de recrutamento digital, que se tornou em 
pouco tempo o braço estratégico de grandes empresas da nova economia. 
A startup foi fundada em 2018 em Salvador, na Bahia, por uma mulher: 
Paula Morais, que foi responsável por empreender o primeiro marketplace 
de aluguel de itens no Brasil. Foi coordenadora de recrutamento na Sanar, 
e chegou a ter uma escola de tecnologia que formava desenvolvedores 
web. Ao lado dela, dois cofundadores: Augusto Frazão, CEO, e Juliano 
Tebinka, CTO, ex-Madeira-Madeira (https://byintera.com/).

ricardosouza@netjen.com.br

A everis, consultoria de Negócios e TI do 
Grupo NTT Data, presente em 17 países, 
e a Digital Innovation One, plataforma de 
educação contínua em desenvolvimento de 
software que conecta talentos com o mer-
cado de trabalho, lançam, agora em janeiro, 
um programa de aceleração na formação 
de profissionais na área de engenharia de 
dados, no qual especialistas compartilharão 
conhecimentos em temas avançados de 
tecnologias emergentes do mercado, como 
Spark, Kafka, Hadoop, Scala.

São 3.000 bolsas de estudos, sendo que 
os estudantes que se destacarem poderão 
ser contratados pela everis para atuar nos 
escritórios de São Paulo, Florianópolis, 
Rio de Janeiro e Uberlândia, presencial ou 
remotamente.

Para os interessados em participar da 
aceleração, é necessário inscrever-no link 
(https://digitalinnovation.one/aceleraco-
es/aceleracao-global-dev-4-everis?utm_
source=pr&utm_campaign=aceleracao-
-global-dev-4-everis&utm_medium=pay) . 
No ato da inscrição, os candidatos passarão 
por um desafio classificatório online com o 

3.000 bolsas de estudos gratuitas para recrutar novos 
talentos na área de tecnologia em dados

contexto, estamos investindo em novos 
talentos, que estejam interessados em 
inovar e desenvolver uma carreira em uma 
dinâmica empresa como a nossa. Para isso, 
a parceria com a Digital Innovation One tem 
sido chave para a aceleração no desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento de profissionais 
brasileiros, em especial em um momento 
econômico como esse", afirma Ricardo 
Neves, CEO da everis Brasil.

Para Iglá Generoso, CEO da Digital In-
novation One, o programa de aceleração 
da everis garante oportunidades para 
desenvolvedores e desenvolvedoras que 
buscam avançar na carreira de dados. "A 
everis é reconhecida globalmente pela 
grande experiência em projetos de Big Data 
e Inteligência Artificial. Estar com grandes 
especialistas que vivenciam na prática os 
desafios de projetos de engenharia de dados 
é uma excelente oportunidade para apren-
der mais rápido e acelerar as conquistas 
profissionais."

Para participar do programa e se conectar 
com outros profissionais da área de dados, 
basta se inscrever gratuitamente
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objetivo de nivelar os conhecimentos reque-
ridos para participar do programa.

Depois da aprovação no desafio classifica-
tório, os participantes terão a oportunidade 
de fazer uma imersão com profissionais da 
everis que atuam diariamente em projetos 
de big data, inteligência artificial, ciência de 
dados, business intelligence, entre outros, 
em grandes clientes.

"Estamos em franca e muito rápida expan-
são de nossas operações no Brasil, auxiliando 
nossos clientes em sua transformação digital, 
com agilidade, eficiência e segurança. Nesse 

Shopping virtual conecta indústrias da moda a 
revendedores de todo o país

O Moda Online é um novo shop-
ping virtual que conecta a indústria 
da moda a revendedores e oferece 
um mix de marcas e produtos, 
que vão de roupas e acessórios a 
calçados, com vendas exclusivas 
por atacado. Tudo para atender à 
demanda do mercado de moda no 
Brasil e ajudá-lo a escalar o seu 
negócio. “O modelo tradicional 
de compras de moda já não estava 
mais atendendo às necessidades 
nem das marcas, nem dos consu-
midores. Longas viagens, desgaste 
físico, fraudes e custos altos eram 
pontos que queríamos eliminar, 

fazendo com que vários produtos, 
de diferentes marcas, estivessem 
acessíveis na tela do computador 
ou celular dos compradores”, 
afirma Nathan Moojen, fundador 
e CEO do Moda Online. Para as 
indústrias, a plataforma (https://
modaonlinemarketplace.com.br/) 
oferece diversas vantagens, como a 
isenção de mensalidades e investi-
mento inicial, apenas com comissão 
sobre as vendas feitas no site. Além 
disso, dispõe de atendimento e 
assessoria a todos os clientes e um 
link de acesso direto aos produtos 
exclusivos de cada marca.


