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Coluna do Heródoto

Os militares são 
envolvidos no 
turbilhão político. 
Tudo o que a 
democracia brasileira 
precisa é que as 
questões políticas 
sejam resolvidas entre 
os civis eleitos. 

E não militares. Desde 
o fim da ditadura a 
esperança é que eles 

se afastem dos turbilhões 
políticos e cumpram o que 
está escrito na constituição 
brasileira. No entanto, os 
grupos políticos de lado a 
lado, tentam chegar até os 
quartéis sob os mais diver-
sos motivos. Dentre eles as 
ameaças que a sociedade so-
fre com a posse dos eleitos. 

Não basta ganhar elei-
ção, tem que ter maioria 
no Congresso Nacional e a 
experiência já mostrou que 
sem essa base o presidente 
não governa e tem o seu 
mandato equilibrado na 
corda bamba da conquista 
de apoio através de favores, 
distribuição de cargos e pro-
messas que nunca se sabe 
se serão cumpridas ou não. 

Tudo isso mostra que o 
edifício político brasileiro 
não tem bases sólidas e pode 
soçobrar na próxima crise. 
Real ou urdida nas redações 
jornalísticas e estampadas 
nas manchetes de primeira 
página, as manchetes dão 
uma contribuição decisiva 
para a instabilidade geral.

A expressiva vitória do 
presidente da república, no 
viés da oposição, não é sufi-
ciente para que ele exerça 
o poder. Ela quer o impedi-
mento não só do presidente, 
mas de toda a chapa eleita. 
O governo enfrenta uma 
das mais cerradas oposições 
da história da república, 
movida por partidos, em-
presários, maioria dos meios 
de comunicação e… setores 
militares. 

O debate descamba para 
o campo econômico e co-
loca de um lado os liberais, 
favoráveis à livre iniciativa, 

concorrência, propriedade 
privada inviolável e liber-
dade de lucrar. De outro os 
que defendem a limitação 
da propriedade privada 
com fins sociais, reforma 
agrária sem indenização dos 
proprietários, chamados de 
latifundiários, participação 
decisiva do Estado na eco-
nomia, com os produtos 
considerados estratégicos 
sob o controle de empresas 
nacionais. 

Entre eles o petróleo, 
motivo de uma campanha 
que nasceu e frutificou no 
segundo governo de Getúlio 
Vargas com a criação da Pe-
trobrás. Tudo o que se opõe 
ao governo ganha espaço 
na divulgação. O discurso 
de um coronel em uma 
solenidade pública atinge 
diretamente o presidente. 

O ministro militar exige 
a aplicação do estatuto das 
Forças Armadas, no que não 
é atendido. Estoura mais 
uma crise, desta vez atinge a 
quebra da hierarquia militar, 
coisa inaceitável na cúpula 
do exército. Batalhões ocu-
pam os pontos estratégicos 
do Rio de Janeiro. 

O ministro da Guerra, 
Marechal Lott, assume o co-
mando do levante e manda 
cercar o palácio presiden-
cial e outros órgãos públi-
cos. O presidente interino 
se esconde em um navio da 
marinha e parte para San-
tos. Lott e seu grupo querem 
que os candidatos eleitos, 
Juscelino Kubistchek e João 
Goulart, tomem posse uma 
vez que ganharam a eleição 
com o apoio, inclusive, da 
esquerda. 

A crise chega ao auge com 
a decretação do estado de 
sítio e o afastamento da 
possibilidade de conflito 
armado entre exército de 
um lado e a marinha e a 
força aérea de outro. A saída 
é respeitar o resultado das 
urnas, dar posse aos eleitos 
e tocar o barco. Juscelino 
chega ao fim do mandato 
e passa a presidência para 
Jânio Quadros.

(*) - Jornalista e professor 
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

A crise chega 
no quartel
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Paulo Alvim, titular de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação; Atilio Rulli, Diretor Sênior de Relações 
Governamentais da Huawei; Bruno Zitnick, Diretor de Relações Públicas 
e Governamentais da Huawei; e Gustavo Leal, Diretor de Operações do 
SENAI; com mediação de Rafael Lisboa, Diretor do Bússola (Exame). 
Até o final do ano, espera-se formar 2 mil alunos. As primeiras turmas 
dos laboratórios FTTH na Bahia, Tocantins e Distrito Federal, com 20 
alunos cada, e o curso 5G – Indústria de Aplicações terão inscrições 
gratuitas (http://www.portaldaindustria.com.br/senai/).

Centro de Excelência em Analytics

@A Boa Vista acaba de lançar seu Centro de Excelência em Analytics 
(CEA), no qual serão desenvolvidas soluções, como softwares, 

voltadas não apenas para pessoas jurídicas, mas também para pessoas 
físicas. A criação do CEA é resultado da aplicação de parte dos recursos 
levantados por meio do IPO realizado pela Boa Vista em setembro de 
2020. Na oferta primária de seu IPO, a Boa Vista arrecadou R$ 1,246 
bilhões líquidos, já descontados os custos de emissão de ações. Deste 
valor, 94% estão sendo destinados a aquisições - com foco em empresas 
que agreguem expertise e capacidade de desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para análise de dados e negócios. E os outros 6% estão 
sendo aplicados no prosseguimento da geração de novas iniciativas 
desenvolvidas dentro da própria Boa Vista, como o CEA. O objetivo do 
investimento é elevar os produtos ali criados e ofertados ao mercado ao 
patamar de “estado da arte” em análise de dados, com mais precisão, 
agilidade e praticidade nas entregas.

Ânima Nest Pocket tem recorde de inscrições

@Pensando em incentivar a inovação, o empreendedorismo e a 
oportunidade do "mão na massa" aos estudantes, a Ânima Edu-

cação, uma das maiores organizações educacionais de ensino superior 
do país, fomenta o Ânima Nest Pocket, um programa exclusivo de 
estímulo à criação de startups para universitários de suas instituições 
de ensino, entre elas Universidade São Judas. No mais recente edital 
de seleção para a iniciativa, aberto durante apenas 10 dias, 86 equipes 
se inscreveram para desenvolver seus projetos. O número de times 
foi mais que o dobro da edição anterior, quando 37 equipes partici-
param.  Uma novidade desta edição é a parceria com as verticais de 
conhecimento da Ânima Educação. Trata-se da HSM, a mais completa 
plataforma de educação corporativa do país, e a Singularity University 
(SU), comunidade global de educação e inovação que utiliza tecnologias 
exponenciais para enfrentar os maiores desafios do mundo e construir 
um futuro melhor para todos. 

Cursos com certificação para o setor de 
Tecnologia da Informação e da Comunicação

@O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a 
Huawei anunciaram uma parceria que irá oferecer cursos com 

certificação para o setor de Tecnologia da Informação e da Comunicação 
(TIC) e a instalação de laboratórios de capacitação de profissionais 
para o mercado. O lançamento foi transmitido no canal no YouTube 
do SENAI e da Huawei Brasil, e contou com a presença do secretário 

Segue grave a falta de chips
A falta de chips no mercado segue trazendo problemas para fabricantes de computadores, tablets, smartphones, 
veículos e outros. Essa falta é causada pelo aumento do consumo desses bens no período de pandemia e pelos 
desarranjos que esta vem trazendo às cadeias de suprimentos.

Vivaldo José Breternitz (*)

O problema é tão sério que gerou 
uma medida muito pouco co-
mum nos Estados Unidos, onde 

predomina a lógica da livre iniciativa:  
uma coalizão de montadoras, a Alliance 
for Auto Innovation, pediu que o go-
verno determine que os fornecedores 
de chips reservem uma quota desses 
produtos à indústria automobilística, 
alegando que se isso não acontecer, 
as montadoras americanas deixarão de 
produzir um milhão de carros neste ano.

A administração Biden vem toman-
do medidas para tentar resolver esse 
problema, inclusive tendo pedido ao 
Congresso que autorize investimentos 
da ordem de   US$ 37 bilhões para 
ajudar a aumentar a produção de chips 
no país, que é fortemente dependente 
de outros nessa área, especialmente 
Coréia e Taiwan.

A indústria automotiva vem sendo 
particularmente atingida pela escassez 
de chips por causa das ações tomadas 

Freepik

Desde o ano passado, as empresas 
têm passado por diversas dificuldades 
por conta do Coronavírus que se espa-
lhou no país. Muitas, que trabalhavam 
normalmente em seus escritórios e 
tinham uma certa rotina há anos, pre-
cisaram se reinventar e implementar 
o sistema home office. No último mês, 
com o aumento dos casos, novamente 
as corporações que já tinham voltado 
aos escritórios, tiveram que dar dois 
passos para trás e voltar a trabalhar 
de forma remota. 

Devido a esse cenário, os líderes 
precisaram buscar formas de gerir as 
equipes com eficiência, sem perder 
a qualidade e manter o bem estar de 
todos. Foi necessário criar uma nova 
rotina produtiva, oferecer ferramen-
tas para organização e execução e 
manter uma comunicação efetiva com 
todos. Para exemplificar, Joana Luz, 
head de RH da Vianuvem, plataforma 
inovadora de workflow digital, elencou 
algumas dicas de como as empresas 
podem gerir a equipe no sistema home 
office, entre elas, a própria ferramenta 
da startup pode auxiliar as empresas 
nesse momento. Confira:

Aposte em ferramentas
Elas são de extrema importância 

para que as empresas consigam 
manter uma comunicação efetiva 

Com a volta ao home office, como gerir 
equipes de forma eficaz?

resultados e futuras ações. 

Onboarding
Para os novos colaboradores, é 

necessário que a companhia aposte 
em programas que ensinem e ajudem 
a entender como funciona o dia a 
dia, além de capacitar e adaptar os 
objetivos de acordo com a cultura da 
corporação. Nesse caso, é importante 
realizar reuniões com a liderança, 
treinamentos de integração para apre-
sentar a sua história, cultura, áreas da 
empresa e processos internos. 

com a equipe, estipulando metas e 
acompanhando a demanda de cada um. 
Para isso, os gestores podem utilizar o 
discord, google meet, trello, e-mails. 

Reuniões frequentes
Uma ótima maneira de fazer com 

que toda a equipe saiba o que está 
acontecendo. Por isso, é importante 
que sejam feitas reuniões de forma 
periódica com todas as áreas; realizar 
rituais de metodologia ágil nas equipes 
de desenvolvimento e tecnologia, en-
contros mensais para apresentação de 

no início da pandemia: acreditando, 
equivocadamente, em queda duradoura 
nas vendas, as montadoras paralisaram 
a produção e cancelaram pedidos de 
peças, inclusive chips. Como resultado, 
as empresas que fabricam esses com-
ponentes assumiram o compromisso de 
vendê-los para outras indústrias.

É uma situação muito difícil, com 
poucas perspectivas de solução a curto 
prazo. Para o consumidor, estão no 
horizonte falta de produtos e elevação 
dos preços daqueles que usam chips.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Programa de desenvolvimento de jovens talentos
A LogComex lançou seu progra-

ma Jovens Talentos, com o objetivo 
de integrar jovens universitários à 
área comercial para desempenhar a 
função de representante de desen-
volvimento de vendas (SDR). No 
total, foram 10 vagas preenchidas. 
Daniela Camolês, head de Pessoas 
e Cultura da LogComex, explica 
que a primeira fase do programa 
teve duração de um mês, concluída 
no mês de março e envolveu uma 

atividade de job rotation dentro da 
própria área comercial para que os 
novos contratados pudessem se 
familiarizar com os processos de 
trabalho. “O tempo de rotatividade 
interna pode variar de acordo com 
o desenvolvimento de cada profis-
sional, mas nas primeiras semanas 
eles vão ficar com os colegas do 
próprio setor para conhecê-lo 
como um todo”, completa.

Prêmio Edf pulse 2021 
anuncia vencedores

Os vencedores da 2ª Edição do 
Prêmio EDF Pulse Brasil serão 
anunciados, na próxima quarta-
-feira (14/04) às 16h, em evento 
100% digital. O prêmio vai reconhe-
cer projetos inovadores de startups 
nacionais no serviço de transição 
energética e em novos usos da 
eletricidade em duas categorias - 
Smart City e Smart Factory.

O vencedor de cada categoria 
ganhará um prêmio de R$ 20 mil. 
Além disso, caso alguma inovação 
seja de interesse das empresas do 
Grupo EDF no Brasil, haverá a 

possibilidade de realizar uma par-
ceria para o seu desenvolvimento.

Os finalistas na categoria Smart 
City são a movE Eletromobilida-
de, SmartR Intelligent Monitoring, 
Tubular 4.0 e Thingable Soluções 
de Informatica. Já na Smart Fac-
tory, chegaram na escolha final 
a Fu2re Smart Solutions, Tracel, 
Phygitall, Neural Tecnologias 
Sustentáveis e SPDT Soluções em 
energia. Se inscreva para assistir 
ao evento de premiação pelo 
link: https://www.sympla.com.br/
edf-pulse-brasil-2021__1159614


