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O governo e  
seus cintos

Avalia-se o 
desempenho de 
uma administração 
pela eficácia de 
quatro campos de 
viabilidade: o político, 
o econômico, o social e 
o organizativo. 

O cientista social chi-
leno, Carlus Matus, 
designa estes es-

paços como os cinturões 
do governo. O equilíbrio 
entre eles é responsável 
pela força ou fragilidade 
das ações programáticas. 
Vamos examinar os cintos 
que abarcam o corpo do 
governo Bolsonaro. 

À primeira vista, emerge 
a observação: a administra-
ção peca no uso do poder 
como “capacidade de fazer 
com que as coisas aconte-
çam”, como ensina Bertrand 
Russel. O país tem pouco 
avançado. Os furos estão 
escancarados. A área políti-
ca é um território semeado 
de disputas e competição, 
com o centrão dominando 
espaços da administração. 

Tensões e pressões su-
gerem rupturas a qual-
quer momento na base 
governista, de cujo apoio 
o governo tanto necessita 
para aprovar projetos e 
medidas provisórias. O 
ponto central, ainda não 
entendido pelo governo, é 
o de que seu governo não 
se assenta numa coalizão 
pela governabilidade, mas 
em moeda fisiológica da 
adesão, tornando frouxos 
os elos com as estruturas 
partidárias. 

Não se estabeleceu um 
pacto de longa duração; os 
acordos são provisórios, dei-
xando o governo nas mãos 
de um grupo pragmático 
que muda de posição con-
forme a direção do vento. E 
se as pesquisas continuarem 
a mostrar a má performance 
de Bolsonaro, nem a nego-
ciação no balcão da fisiologia 
segurará o afastamento da 
base.

As tensões vão se acumu-
lando, aqui e acolá, a partir 
dos tiros que Bolsonaro 
costuma dar na direção 
da Suprema Corte, por ele 
acusada de persegui-lo. 
Ministros são chamados 
de imbecis. Uma reunião 
com o presidente do STF, 
Luiz Fux, não garante que 
o palavreado esdrúxulo de 
Sua Excelência seja aban-
donado. Até a aprovação/
desaprovação de André 
Mendonça pelo plenário do 
Senado pode haver um re-
fluxo no jogo de tiro ao alvo.  

O território social não 
passa de uma paisagem de-
vastada pelo medo e por re-
clamos por maior cobertor 
de proteção. O presidente 
participa de motociatas em 
Estados, mas a massa não 
se faz presente. O país vive 
a maior pandemia em um 
século, mas o motociclis-
ta não foi até hoje visitar 
um hospital. A não ser os 
que o recebem para tratar 
de soluços. O país exibe 
monumentais carências 

nas áreas da saúde, edu-
cação, saneamento básico, 
transportes, mas o governo 
prioriza o plano eleitoral, 
com medidas que podem 
atrair o interesse de alguns 
contingentes.

O terceiro cinturão é o 
da gestão, da organização 
administrativa. Fácil de 
perceber a defasagem nesse 
cinturão: a má gestão da 
pandemia. Que é exibida 
diariamente pelas telas de 
TV quando se abre o pa-
lanque da CPI da Covid-19. 
O governo sangra todos 
os dias e a tendência, de 
interesse das oposições, é 
uma sangria desatada, com 
intenso fluxo de sangue até 
o final do ano, eis que já se 
aprovou a continuidade do 
espetáculo de investigação. 

Não há como eliminar a 
mancha sobre o governo 
bolsonarista que sai dos 
dutos da CPI. E que efici-
ência se pode esperar de 
um ministério que é uma 
colcha de retalhos, com 
partes esburacadas, como 
as que abrigam ministros 
sob suspeita, envolvidos em 
escândalos, gente sem com-
petência gerencial, quadros 
que vivem em torno de uma 
Torre de Babel?

A administração é um es-
queleto torto, sem harmonia 
de conjunto, e sob o tiroteio 
que abate alguns ministros- 
o do desmatamento (ou 
meio ambiente?) saiu, o da 
deseducação (quem sabe 
o nome?) está perdido, o 
da saúde (ou da doença) 
também saiu, dando lu-
gar a mais um nome, que 
tem dificuldades em saber 
como agradar o paladar do 
chefe-presidente. Sobram 
poucos, alguns trabalhando 
em silêncio com receio de 
mostrar a cara. 

O quarto cinto é o da 
economia. O ministro Paulo 
Guedes espera que o pilo-
to automático recomece 
a funcionar com um PIB 
chegando aos 5% neste ano. 
Mas o rolo continua a en-
travar a reforma tributária, 
enquanto os setores econô-
micos se queixam de que a 
redução dos impostos para 
as empresas esteja sendo 
feita com uma tributação 
elevada sobre dividendos. 
Algo como toma lá, dá cá. 

Os gastos públicos têm 
aumentado em proporção 
geométrica. Pois é, a es-
perança está no cinturão 
econômico. Se for bem ajus-
tado, o país retomará o ca-
minho do crescimento. Mas 
o desemprego continuará a 
amargar o caldo, ante o bu-
raco que abarca cerca de 14 
milhões de desempregados. 
A privatização da Eletrobras 
merece aplausos. Mas é 
pouco ante a promessa de 
privatização de centenas de 
feudos estatais.

Com essa gama de defici-
ências, o sinal amarelo é pre-
núncio de que os cordões do 
governo poderão se romper 
até outubro de 2022.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI
o aparelho tenha capacidade para tirar fotos panorâmicas. 
"Essa parceria com a inGaia vem para ajudar ainda mais o 
mercado imobiliário, que tem passado por provações por 
conta da pandemia", diz Renato Rodrigues, CEO da Banib. 
"Hoje somos a única plataforma em que você consegue criar 
um tour virtual com foto panorâmica", complementa (https://
www.ingaia.com.br).

Plataforma para tour virtual de imóveis sem 
necessidade de câmeras especiais

@Todos os usuários do ecossistema inGaia podem con-
tratar a plataforma de tour virtual 360º da Banib, que 

se responsabiliza pela experiência dos usuários. O serviço 
pode ser acessado com um celular, e a única exigência é que 

Seguro 3.0: o papel fundamental da 
tecnologia para o crescimento do 

mercado de seguros
É cada vez mais comum a adoção da transformação digital e da digitalização nos mais diversos setores econômicos. 

Eduardo Nunes (*)

Baseada no conceito de Seguro 
3.0, a tecnologia tem se tornado 
uma grande aliada, também, para 

o crescimento do mercado de seguros 
no Brasil. Mesmo durante um ano 
conturbado em decorrência da pan-
demia da Covid-19, dados recentes da 
Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros (CNseg) apontam que, so-
mente no primeiro trimestre de 2021, 
o setor segurador arrecadou cerca de 
R$ 130 bilhões, valor 8,7% superior ao 
mesmo período de 2020.

Parte desse crescimento deve-se ao 
fato da ampliação do uso de ferramen-
tas tecnológicas, que dão suporte aos 
processos e aprimoram os recursos 
disponíveis para o desenvolvimento das 
companhias desse setor. Neste senti-
do, esta atualização está diretamente 
relacionada ao conceito de Seguro 3.0, 
que direciona a transformação digital 
dentro desse mercado. Mas, para en-
tendermos esse conceito, é importante 
darmos dois passos atrás na evolução 
das seguradoras no Brasil.

A origem do conceito 3.0 no mer-
cado de seguros

Para que exista o Seguro 3.0, exis-
tiram outros dois marcos na história 
do mercado de seguros no Brasil. O 
primeiro foi a chegada das companhias 
inglesas, no século XIX, que deram 
início a este setor, e que hoje é um dos 
mais consolidados do país. O segundo 
marco, que podemos entender como 
Seguro 2.0, teve início com a regulari-
zação do mercado, como a criação da 
Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), por exemplo, e prolongou-se 
até a revolução tecnológica que vive-
mos hoje, com a expansão da internet, 
comércio eletrônico e o surgimento das 
insurtechs.

Diante deste cenário, o Seguro 3.0 
surge como um conceito inovador, 
com objetivo de difundir a aplicação 
de tecnologias e transformar a ma-
neira como as seguradoras oferecem 
produtos e serviços aos consumidores. 
De um modo geral, essas ferramentas 

clientes, bem como melhores para as 
empresas, uma vez que elas conseguem 
diminuir os riscos utilizando uma base 
de dados mais precisa, conhecendo os 
hábitos e aquilo que o segurado utiliza 
dentro dos serviços que estão sendo 
contratados.

Seguro 3.0 x Open Insurance
No mercado financeiro, o avanço 

tecnológico possibilitou a implemen-
tação de processos inovadores como 
Pagamentos Instantâneos (PIX) e, 
mais recentemente, o início do Open 
Banking. Nesta mesma linha de com-
partilhamento de dados, o mercado 
de seguros já se movimenta para a 
aplicação desta nova tendência com 
o surgimento do Open Insurance, que 
está sendo regulamentado pela SUSEP.

Open Insurance não diz respeito 
apenas a um conceito que explica e 
demarca um momento de desenvol-
vimento tecnológico dentro do setor 
segurador. Trata-se de uma ferramenta 
que está sendo desenvolvida e regula-
mentada com um conjunto de regras e 
determinações e que, por meio de API’s 
(Application Programming Interface), 
possibilitará a obtenção e o compar-
tilhamento de dados e informações 
sobre os clientes de uma forma segura, 
sincronizada e estruturada, a partir, é 
claro, do consentimento ou solicitação 
do usuário.

Dessa forma, o Seguro 3.0 e o Open 
Insurance, mesmo que diferentes, con-
tam com uma intersecção e isso mostra 
que o futuro do setor converge para um 
único ponto: o suporte da tecnologia 
para o desenvolvimento do mercado 
de seguros. Diante deste cenário, para 
que consigam se manter competitivas, 
as seguradoras deverão investir em ino-
vação, recursos de inteligência artificial 
e digitalização, com objetivo de tomar 
decisões mais assertivas e oferecer 
produtos e serviços personalizados, 
que atendam às demandas deste novo 
mercado.

(*) É Consultor de Tecnologia da Informação da 
Provider IT, uma das principais consultorias e 

provedoras de serviços de TI do país.

possibilitam a criação de serviços per-
sonalizados e adequados aos clientes, 
com melhor preço para a seguradora e 
o menor para o usuário.

Se levarmos em consideração os 
produtos e serviços oferecidos pelas 
seguradoras hoje, os preços e as demais 
características do contrato são base-
ados em informações pré-existentes 
em um portfólio da própria empresa, 
alinhados a informações básicas sobre 
o contratante. Nesse sentido, quando 
um seguro automotivo é contratado, por 
exemplo, a base de dados é referente 
às informações sobre o veículo, como 
marca, modelo e percentuais referentes 
a roubo, bem como endereço, região, 
idade e tempo de habilitação do mo-
torista. Ou seja, a oferta de seguro é 
realizada em função de experiências 
da companhia e não, necessariamente, 
do cliente.

Com o Seguro 3.0 esse papel se inverte 
e o planejamento é baseado em dados 
aprofundados sobre o contratante. Isso 
é possível graças às inovações tecno-
lógicas, que possibilitam a análise do 
grande volume de dados existentes e 
que antes não eram aproveitados pelas 
empresas. Isto é, os serviços passam a 
ser mais adequados às especificidades 
do cliente e não da seguradora, os 
preços passam a ser menores para os 
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O Zoom Video Communications, Inc. 
(NASDAQ: ZM) trabalha para integrar 
segurança à experiência do usuário, 
para que possam obter colaboração 
segura e sem atritos. Seja utilizando 
a plataforma Zoom para aprendizado 
híbrido, consultas médicas, ou diver-
sos outros usos, aqui estão algumas 
dicas para ajudar todos os usuários a 
proteger suas reuniões:

Proteja suas reuniões
O Zoom oferece diversos recursos 

para ajudar os usuários a manter suas 
reuniões seguras e confidenciais. 
Vários desses recursos podem ser en-
contrados nas configurações de conta 
para ajudar a proteger as reuniões 
antes mesmo de começarem.

O Zoom sempre recomenda habilitar 
senhas para as reuniões. Desta forma, 
somente aqueles que receberam a 
senha no convite podem entrar. O 
recurso ‘Entrar antes do organizador” 

pode ser desativado, para que a reunião 
não comece sem a presença do anfitrião. 
Além disso, os usuários nunca devem 
compartilhar a senha ou a ID da reunião 
nas redes sociais ou outras plataformas 
online.

Quando se trata de segurança durante 
a reunião, existem recursos que podem 
ser encontrados no ícone de seguran-
ça para ajudar os usuários a conduzir 
reuniões seguras:
• Usar a sala de espera - os usuários 

podem habilitar uma área de espera 
virtual que evita que as pessoas 
entrem em uma reunião até que o 
anfitrião esteja pronto para iniciar. 
Os anfitriões da reunião podem 
então admitir as pessoas que estão 
na sala de espera individualmente 
ou todas de uma vez.

• Bloquear suas reuniões - Depois que 
todos os participantes ingressarem 
na reunião, o organizador pode usar 

o recurso Bloquear Reunião para 
impedir que outros participantes 
entrem na reunião.

• Controlar chat e compartilhamen-
to de tela - Na seção "Permitir que 
os participantes:", o organizador 
da reunião pode ativar ou desati-
var a capacidade dos participantes 
de usar a função de chat e com-
partilhar suas telas.

• Remover participantes - Se houver 
usuários não autorizados entrando 
na reunião, o organizador pode 
usar o recurso Remover Partici-
pante, que removerá o usuário 
da reunião e impedirá que ele 
retorne.

O Zoom recomenda a todos os usu-
ários que sempre façam uso de todos 
os recursos de segurança disponíveis 
na plataforma.

Zoom dá dicas para aumentar a segurança  
em reuniões virtuais

Eduardo Nunes


