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Um eterno  
recomeçar

A cada estação do ano, 
o Brasil ganha um 
carimbo. 

Neste momento, a mar-
ca aponta para cerca 
de 650 mil mortos da 

pandemia, quase 30 milhões 
de contaminados e mais de 
180 mortos na tragédia de Pe-
trópolis, RJ. As intempéries do 
ciclo de chuvas, crateras, de-
vastação e mortes, típicos dos 
meses de janeiro e fevereiro na 
região Sudeste, cedem lugar à 
descontração, por ocasião do 
período carnavalesco, na cabal 
demonstração de que o slogan 
pátrio nunca foi ordem e pro-
gresso, mas o eterno recomeço 
que a ampulheta do tempo, 
vira e mexe, impõe como o 
nosso conceito de devir. Mas 
nesse ano, face à pandemia 
do Coronavírus, o tempo de 
dor e tristeza se prolongará, 
pois o carnaval não será a festa 
da descontração e alegria que 
tanto faz a fama do Brasil no 
mundo.

O fato é que nossas tropi-
cais plagas veem agravadas 
suas mazelas de início de ano, 
com os cemitérios lotados de 
pessoas que não resistiram 
ao furor de um vírus e à au-
sência de políticas públicas 
voltadas para a prevenção de 
catástrofes. Entoamos nesse 
momento o canto das mortes 
anunciadas. E as tragédias que 
se abatem sobre milhões de 
famílias se multiplicam aqui e 
ali, a exibir as contradições de 
um território continental, farto 
de chuvas em alguns espaços 
e carente em outros.

A falta de quase tudo es-
tampa sua face horrenda 
pelos logradouros de todos os 
quadrantes. Pedintes se amon-
toam em seus farrapos por 
baixo de pontes e viadutos. A 
criminalidade, particularmen-
te na forma de assaltos à mão 
armada, se expande. Muitos 
morrem de inanição por falta 
de alimento adequado. Mas o 
estouro das verbas públicas 
daqui a pouco abrirá os currais 
eleitorais, irrigando mandatos 
e escancarando os buracos do 
Estado.

A estética da miséria desfila 
gritos de horror e comoção, 
com as ruas superlotadas por 
águas de inundação e os obje-
tos que sobraram das casas que 
desmoronaram nas enchentes. 
As forças naturais recebem as 
críticas, mas a mãe natureza 
não tem tanta culpa. A obra de 
devastação a cargo do homem, 
em sua incessante obstinação 
para apressar o fim do planeta, 
é a principal responsável por 
catástrofes. 

E no Brasil, basta olhar 
para os orçamentos para 

percebermos que os recursos 
acabam sendo desviados para 
outros fins que não os da pre-
venção contra catástrofes. Os 
homens públicos deveriam ir 
ao paredão da vergonha por 
não construírem barreiras 
preventivas nos espaços que 
administram. Deixam-se levar 
por um obreirismo que confere 
visibilidade e votos, incremen-
tando o Custo Brasil, e frequen-
temente se esforçando para 
apagar rastros de antecessores 
e motivar comparações que os 
favoreçam.

A lama tóxica invade cidades 
mineiras e regiões fluminen-
ses. O trabalho voluntário 
mostra a solidariedade de 
brasileiros, mas não evitam 
a maré de improvisação que 
grassa na administração de 
Estados e municípios, onde 
interesses de máfias do poder 
público se unem aos interesses 
de grupos privados. Em São 
Paulo, gigantesca cratera se 
abre no caminho do metrô, a 
sinalizar a incúria de adminis-
tradores e consórcios formado 
por empreiteiras. 

A pecúnia desempenha pa-
pel central na tragédia. No país 
da improvisação, qualidade 
se confunde com quantidade. 
Para arrematar o mosaico de 
desleixo, competências cons-
titucionais são distribuídas 
de maneira irregular entre 
os entes federativos. União, 
estados e municípios repartem 
áreas comuns como servi-
ços sociais, meio-ambiente e 
habitação etc. O resultado é 
uma sobreposição de ações, 
particularmente nos palan-
ques midiáticos, aqueles que 
impressionam eleitores. 

Enquanto isso, projetos 
escondidos, como os de sa-
neamento, são relegados ao 
segundo plano. Um governo 
eficaz é aquele com aptidão 
para prever problemas e an-
tecipar soluções. Onde estão 
esses governos? A ausência 
de planejamento se faz ver em 
toda a parte. Os fatos de hoje 
se repetiram no passado e se 
multiplicarão no amanhã. Um 
eterno retorno, ou, se prefe-
rirem, um eterno recomeço. 

Uma luzinha de esperança se 
acende no meio da escuridão, 
sob o clamor de contingentes 
cada vez maiores que saem de 
seus barracos, nas margens, 
para exigir dos mandatários o 
atendimento de suas deman-
das. Sob pena dos governantes 
não terem o benefício de uma 
segunda vez em seus feudos 
de poder.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

News@
Solução de negócios multicanal e focado na 
experiência do usuário

@O Grupo FCamara, consultoria de transformação digital e soluções 
em tecnologia, lança o serviço especializado na plataforma VTEX 

IO, denominada WeTecx, que visa atender ao mercado cada vez mais 
exigente de e-commerce. O novo serviço especializado em VTEX IO, 
nova tecnologia da plataforma VTEX permite maior customização 
de acordo com a particularidade de cada negócio, possibilitando 
o desenvolvimento de softwares de alta qualidade e integração às 
lojas virtuais, lojas físicas e outros canais de vendas, proporcionando 
uma verdadeira experiência omnichannel e entregando uma  melhor 
experiência ao usuário final (www.fcamara.com.br/).

Cem vagas abertas para profissionais de 
tecnologia da informação

@O SiDi, um dos principais institutos de ciência e tecnologia (ICTs) 
do país, está com mais de cem vagas abertas para profissionais da 

área de TI, para atuação no modelo de trabalho remoto ou híbrido, em 
suas três unidades - Campinas (SP), Recife (PE) e Manaus (AM). O 
objetivo é atender ao aumento da demanda de projetos de empresas, 
de vários setores, que estão investindo em transformação digital e à 
própria expansão do instituto, que atua principalmente no desenvolvi-
mento de soluções de Inteligência Artificial (IA), software em nuvem, 
segurança cibernética e aplicações para PCs (www.sidi.org.br/vagas).

TI

Parcerias com Proptechs são 
alternativas para o Mercado Imobiliário

Nos próximos meses, alguns acontecimentos impactarão a economia do Brasil. Eventos como anúncios das 
recorrentes subidas da Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), eleições presidenciais e 
Copa do Mundo são alguns dos itens previstos neste calendário. Assim como em todos os segmentos, o 
mercado imobiliário também sentirá os reflexos dessas ocasiões.

AI/Hiperdados
Wagner Dias (*)

Nosso país passa por um período 
em que  o panorama de inves-
timentos no mercado imobili-

ário apresenta maiores desafios que 
em momentos anteriores recentes. 
Construtoras e incorporadoras devem 
adotar posturas que sejam favoráveis 
aos seus projetos. Soluções para re-
solver este problema podem surgir de 
diversos lados, especialmente com o 
foco em tecnologias que servem para 
sanar as dores dessas incorporadoras 
e auxiliarem essas empresas  a estar à 
frente de seus concorrentes. 

O papel das proptechs
Para fugir desses problemas de 

mercado, é preciso driblar incertezas 
sobre a economia. No caso do mercado 
imobiliário, fazer análises minuciosas 
sobre os projetos que estão sendo 
planejados. Para obter êxito, as incor-
poradoras precisam ser assertivas na 
escolha dos negócios em que investirão 
antes mesmo de adquirir o terreno onde 
construirão um empreendimento.

Para cumprir esta etapa delicada 
do processo, investir em soluções 
oferecidas por proptechs (startups do 
mercado imobiliário) é fundamental 
para diminuir os riscos e acertar em 
cheio o modelo e a localização do em-
preendimento.

Há no mercado um variado cardápio 
de proptechs, tanto as que auxiliam no 
projeto e na viabilidade de um empre-
endimento, quanto as que são procu-
radas pelas incorporadoras em outras 
fases do projeto, aquisição, construção 
e até mesmo na reta final das obras. 

É óbvio que investir em parcerias 
com startups não é a resolução de 
todos os problemas das construtoras e 
incorporadoras neste ano. Mas é uma 
saída que pode acelerar etapas que 
normalmente levariam meses. Além do 
mais, se mostra a mais viável e dispo-
nível para o mercado neste momento. 

O apoio tecnológico, criatividade e 
uma boa gestão financeira, mesclados 
com  o foco no consumidor final, po-
dem ser a chave para o sucesso das 
incorporadoras nos próximos meses.

Outras dificuldades
O mercado imobiliário deverá ainda 

sofrer com o aumento da Selic, que é 
uma tendência para os próximos me-

ses. Por isso, investidores devem ter 
opções mais lucrativas em seu radar 
de aportes, opções que oferecem maior 
rentabilidade, menos riscos e liquidez 
imediata, o que dificilmente é encon-
trado em investimentos no mercado 
imobiliário. Com isso, outras opções 
de investimentos devem tomar o lugar 
dos investimentos imobiliários. 

Assim, o capital que antes era investi-
do em negócios no mercado imobiliário 
deve estar abaixo quando comparado 
com os valores que foram investidos 
em 2021, período em que a Selic era 
mais baixa do que é neste momento. 
Afinal, com as incertezas que pairam 
no cenário econômico, social e político, 
investidores buscam investimentos que 
ofereçam menor risco e sejam mais 
rentáveis.

Até então, o presidente da Caixa Eco-
nômica Federal anunciou que os juros 
para quem for adquirir uma nova casa 
própria serão mantidos mesmo com 
a alta da taxa Selic  Afinal o sistema 
financeiro da habitação é baseado no 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço), o que mantém o consumo 
imobiliário aquecido, tendo em conta 
que a CEF detém mais de 60% dos 
financiamentos imobiliários do Sistema 
Financeiro da Habitação Nacional. O 
número de aquisições poderá cair neste 
ano mais pelo receio da população em 
assumir uma dívida neste cenário de 
incertezas do que pelo custo do capital.

Quando as coisas devem 
melhorar? 

O cenário do mercado imobiliário é 
desafiador até o fim deste ano, mas a 

tendência é que no próximo ano as 
coisas melhorem. Com o passar das 
eleições presidenciais, o governo que 
for eleito deve focar na retomada eco-
nômica do país. 

Para que a melhora seja concretiza-
da, é necessário que haja redução das 
taxas de juros. Isso exigirá cautela da 
equipe econômica do governo a ser  
eleito. Além disso, este precisará de 
atenção, visão e inteligência para agir  
no momento certo para implementar 
essa medida. Com isso, o mercado imo-
biliário deve voltar a receber maiores 
aportes e se reestruturar depois de um 
período difícil. 

A previsão é que em 2023 o mercado 
esteja mais aquecido. As altas das taxas 
de juros não fazem mais sentido para 
um país como o Brasil. Tendo isso em 
mente, as incorporadoras precisam 
focar em fazer análises minuciosas de 
mercado, buscando o maior número 
possível de informações relevantes e 
indicadores sobre as inúmeras pos-
sibilidades de desenvolvimento de 
empreendimentos imobiliários. 

O desafio é grande, mas há alterna-
tivas que podem influenciar para que 
2022 deixe de ser um ano que seria 
"para se esquecer" e se transforme em 
um ano "para se comemorar". Investir 
em serviços oferecidos por proptechs, 
idealizar planos de negócios focados na 
realidade dos consumidores finais e ter 
ciência dos obstáculos que serão en-
frentados pelo setor neste ano podem 
ser a chave do sucesso para superar os 
próximos desafios.

(*) É CEO da Hiperdados.

SSE: o lado seguro da força do SASE
A explosão do interesse da indústria 

pela arquitetura SASE não é de se ad-
mirar. Em uma era em que as empresas 
buscam cada vez mais por flexibilidade 
e agilidade, o Secure Access Service 
Edge chegou com tudo e salvou muitas 
empresas nesses últimos tempos tão 
turbulentos. E a tendência só aumenta. 
Segundo o Gartner, até 2025, pelo menos 
60% das empresas terão estratégias e 
cronogramas definidos para a adoção do 
SASE, abrangendo acesso de usuário, 
filial e borda, comparado a 10% em 2020.

 
Agora, em 2021, o Gartner criou a 

terminologia Security Service Edge 
(SSE), uma evolução do SASE. Fato é 
que os dois conceitos – SASE e SSE – 
são fundamentais para a construção de 
arquiteturas de segurança e de redes 
para as empresas e usuários que utilizam 
a nuvem, se tornando vitais para a conti-
nuidade dos negócios. E daqui em diante, 
os dois, juntos, dominarão a segurança 
corporativa moderna e das redes. 

SASE: os alicerces da segurança 
O SASE é a estrutura para projetar a 

arquitetura de segurança e de redes em 
um mundo no qual o uso das aplicações 
em nuvem acontece o tempo todo e em 
todos os lugares. A estrutura SASE inclui 
as tecnologias necessárias e a maneira 

Gateway (SWG) e Zero Trust Network 
Access (ZTNA). 

Uma maneira simples de pensar sobre 
SSE é enxergá-lo como "o lado seguro da 
força" do SASE, que gerencia o acesso e a 
proteção dos dados de uma empresa e, em 
muitos casos, define o que é crucial para 
a vantagem competitiva dos negócios.  

SASE é o plano total e SSE é um sub-
conjunto dos requisitos gerais do SASE 
com foco em vários componentes essen-
ciais relacionados à segurança. E quando 
esse plano de segurança é adquirido de 
um único fornecedor de plataforma, as 
empresas atingem a eficiência de ope-
ração e a economia que sequer um dia 
imaginaram. 

A eficácia da proteção de dados com 
SSE dentro da arquitetura SASE exigem 
um contexto detalhado que os meca-
nismos legados de defesa hospedados 
na nuvem são incapazes de fornecer. O 
SASE pode apoiar as transformações de 
redes e de segurança, mas somente com 
a ênfase certa no contexto o SSE pode 
gerar uma transformação de sucesso 
na empresa, que pode ser relacionada 
diretamente com a proteção dos dados 
e contra ameaças. 

(Fonte: Jason Clark, Chief Strategy Officer da Netskope )

como são integradas e fornecidas, não 
apenas para corresponder à flexibilidade e 
economia do acesso à nuvem, mas também 
para se alinhar com a evolução das práticas 
de avaliação, aquisição e implementação 
nos negócios. 

Atualmente, os ambientes de negócios 
priorizam a nuvem e demandam mudanças 
na segurança desse cenário que ficou sem 
um perímetro. Outro desafio é fazer com 
que a segurança acompanhe os dados, 
mais conhecidos hoje como os ativos mais 
importantes de uma empresa. 

A arquitetura SASE faz a transição 
das capacidades essenciais de redes e 
de segurança para a nuvem, eliminando 
os appliances baseados em perímetros e 
produtos legados. Além disso, fornece 
acesso seguro e confiável aos serviços, 
aplicações e dados da web, com princí-
pios de Zero Trust aplicados ao longo 
de todo o processo para alcançar a 
confiança adaptativa contínua durante 
cada interação.

 
SSE: Os recursos de segurança que 
garantem a vitória do SASE 

O SSE é um termo que descreve a pilha 
de segurança que sustenta a jornada SASE 
de uma empresa, e inclui Cloud Access 
Security Broker (CASB), Secure Web 

Wagner Dias, CEO da Hiperdados. 


