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Imbróglio nas  
redes sociais

Ao ser perguntado 
sobre as leis que 
outorgara aos 
atenienses, Sólon, 
um dos sete sábios 
da Grécia antiga, 
respondeu: “Dei-lhes 
as melhores que eles 
podiam aguentar”.

Essa poderia até, ser 
uma boa resposta 
dos nossos legisla-

dores, se fossem indagados 
sobre o vasto arsenal legis-
lativo. Temos leis para tudo 
e todos. A questão, pois, 
não é de quantidade, mas 
de aplicação. Os brasileiros, 
só mesmo depois de alguma 
punição, “aguentam” se 
reger dentro das normas. 

Foi difícil implantar o cin-
to de segurança no trânsito. 
Em espaços delimitados 
para uso exclusivo de pe-
destres, como no parque 
do Ibirapuera, em São 
Paulo, os ciclistas não se 
conformam em correr em 
seus corredores sinaliza-
dos e acabam atropelando 
pedestres. Questão de 
cultura, dizem. Em Singa-
pura, jogar na rua a pasta 
de um chiclete mastigado 
ou a bituca de um cigarro 
é motivo de punição. 

Em suma, seja qual for a 
reforma, esta precisa ser 
internalizada pelo sistema 
cognitivo dos consumido-
res. Esperemos para ver o 
fenômeno das fake news 
nas redes tecnológicas 
durante a campanha. Será 
uma onda gigante de menti-
ras e versões estapafúrdias 
que deverão inundar os 
espaços do ciclo eleitoral. 
Os dispositivos arrumados 
para coibir as meias ver-
dades não darão conta do 
recado. 

A adoção de ferramentas 
tecnológicas, como a inter-
net, faz parte do mundo 
contemporâneo e qualquer 
instrumento mais afiado 
para controlar e monitorar 
a expressão será considera-
do uma forma de censura. 
É oportuno lembrar que 
temos sido críticos sobre 
as decisões que teimam em 
impor controles, principal-
mente em um momento em 
que se clama pela liberdade 
de expressão no Estado 
democrático. O valor da 
transparência é muito 
cobrado. 

Seria até compreensível 
que as redes sociais - blogs 
e sites – tivessem como 
parâmetro as disposições 
que regulam as mídias 
jornalísticas, como jornais 
e revistas, que não são con-
cessões do Estado. Afinal, 
os limites entre a verdade e 
as múltiplas versões no ter-
reno eleitoral são tênues. 
O argumento da isonomia 
que ampara o arcabouço 
normativo – garantir os 
mesmos espaços para todos 
os candidatos, por exemplo 
– é frágil. 

Se imaginarmos que to-
dos os candidatos terão 

espaço para responder 
mentiras sobre eles, feitas 
pelos internautas, veríamos 
apenas uma enxurrada de 
pontos e contrapontos, e 
densas nuvens nos horizon-
tes da campanha. A ética, 
como sabemos, não tem 
sido uma variável no tabu-
leiro da política. Em suma, 
atentemos para a natureza 
da rede tecnológica. Não há 
nela limites físicos e até a 
unidade tempo, que afere 
os passos das pessoas e das 
estruturas, assume outra 
dimensão. 

As fronteiras entre públi-
co e privado se imbricam no 
espaço virtual, sob a égide 
da liberdade de qualquer 
um para fazer e desfazer, 
criar e recriar, buscar e 
interagir com interlocuto-
res, enfim, de entrar numa 
disputa sangrenta e movida 
a ódio. 

A conectividade propicia 
a usuários a efetivação do 
processo criativo. Deixa de 
haver aquela margem de 
subordinação e passividade 
do leitor/ouvinte das mídias 
tradicionais. 

Na Telépolis, global e 
intensamente interativa, 
tentar garantir espaços 
iguais para cada candidato, 
com direito de resposta a 
quem se sentir atingido por 
uma adjetivação mais forte, 
é querer caçar dinossauros 
na Avenida Paulista. Impor 
rigidez a uma esfera pluri-
dimensional faz parte da 
mania de fazer leis sobre 
coisas impossíveis, como é 
costume por essas plagas.  
É por isso que muitas leis 
acabam sendo um tiro de 
festim.

Para complicar ainda 
mais a moldura eleitoral, 
o ministro Alexandre de 
Moraes, que presidirá o 
pleito, terá de administrar 
o questionamento da urna 
eletrônica, um considerável 
avanço, ante as investidas 
contrárias a ela, feitas pelo 
presidente Bolsonaro. Em 
caso de derrota, certa-
mente se escudaria no ar-
gumento de que o sistema 
eletrônico foi manipulado. 

Um imbróglio nos espera 
no princípio de outubro. 
O eleitorado bolsonarista 
estará mobilizado para 
cumprir as ordens do seu 
“mito”. Estaria disposto a 
sair às ruas em caso de der-
rota do atual mandatário-
-mor. Lembram-se de Sísi-
fo, condenado pelos deuses 
a subir a montanha, todos 
os dias, com uma pedra nos 
ombros para depositá-la 
no topo? 

A nossa esperança de 
que, algum dia, o condena-
do pudesse cumprir a meta, 
se esvai. E mais uma vez 
assistiremos ao desfecho do 
eterno retorno: ver a pedra 
rolando montanha abaixo, 
para desespero de Sísifo, 
que fará esse exercício (?) 
por toda a eternidade.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Demanda por alta 
conectividade impulsiona 

modelo de Hubs de serviços
Em uma economia cada vez mais acelerada pelas transformações tecnológicas em curso e na qual as 
tecnologias digitais já se tornaram um fator estratégico de competitividade e sobrevivência, fica difícil 
imaginar as relações sociais e de negócios sem os recursos de conectividade já disponíveis e suas 
aplicações futuras. 
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A conectividade avançada vai 
possibilitar a criação e oferta 
de novos serviços que utilizem 

uma conexão com a internet cada vez 
mais rápida e com baixíssima latência. 
Para acomodar essa demanda, que 
será crescente, será primeiramente 
necessário adaptar as infraestruturas 
de rede para absorver o grande número 
de dados que vão circular e a adoção 
de tecnologias habilitadoras como 5G 
e Wi-Fi6, que já se encontram em ope-
ração em vários mercados mundiais, 
inclusive em projetos piloto no país. 

De acordo com estimativa divulgada 
pela GSMA – entidade representante 
das operadoras em todo o mundo - , até 
2022 a indústria móvel poderá crescer 
de 550 para 720 bilhões somente na 
Europa e o 5G já seria 30% de todas 
as conexões do continente europeu 
até 2025, que terá reflexos de curto 
prazo no Brasil. 

Nesse cenário de crescimento do 
mercado, a tendência é que mais 
provedores de serviços de conectivi-
dade avançada passem a integrar esse 
ecossistema para oferecer soluções 
inovadoras e assim criar novos negócios 
para fornecedores, integradores de TI 
e Telecom, bem como empresas que 
prestam serviços de outsourcing, com 
equipes completas alocadas no cliente, 
que demonstrem expertise comprova-
da de atuação nesses setores.  

Modelo Hub de serviços 
Um dos negócios já existente, que 

se tornará ainda mais promissor com 
a implantação da tecnologia de quinta 
geração e que se encontra no radar do 
mercado é a implantação de Hubs de 

serviços. A proposta é que esses Hubs 
funcionem como uma mini operadora 
em ambientes de alto fluxo de pessoas 
onde existe um provedor de conec-
tividade interna e múltiplos clientes 
usuários desta conectividade, como 
shopping centers, aeroportos e está-
dios de futebol, entre outros. 

Vale destacar que os aeroportos 
apresentam características perfeitas e 
ao mesmo tempo complexas em termos 
de gestão e serviços que se enquadrem 
às necessidades do seu ambiente. Para 
viabilizar os projetos será necessário ter 
uma rede que consiga suportar toda a 
demanda crescente de informação e 
entregar disponibilidade, e ainda assim 
seja transparente ao cliente que está 
contratando o serviço de conectivida-
de, além de garantir uma estrutura que 
não irá competir com seu ambiente de 
TI e ser capaz de garantir a segurança 
lógica de outros clientes, apesar de 
estarem no mesmo meio físico.  

Impulsionando plataformas 
tecnológicas “como serviço”

Os Hubs devem impulsionar modelos 
mais modernos na oferta de tecnologia 
como propulsor para novos negócios, 
na modalidade serviços, que combina 
três elementos básicos: infraestrutura 
(hardware), software e serviços ge-
renciados.  

Além do 5G, a versão 6 do Wi-Fi 
também desponta no momento como 
uma das principais tecnologias habili-
tadores de serviços de conectividade 
avançada.  Hoje, para os aeroportos, a 
oferta no modelo “Wi-Fi as a Service” 
(WaaS) torna-se a opção ideal, pois dis-
põe de total segurança, infraestrutura, 
equipamentos, instalação física e link 
de internet para este ambiente.  Além 
disso, ela racionaliza ainda mais os 

custos com tecnologia, entrega, esca-
labilidade para necessidades futuras 
e valor, não na propriedade do bem, 
mas pelo uso do recurso, neste caso 
o serviço como um todo, desafogando 
muitas vezes equipes enxutas de TI dos 
clientes para que possam focar em seu 
negócio principal. 

Outra característica robusta do WaaS 
que pode agregar ainda mais valor 
aos Hubs, contribuindo fortemente 
para sua consolidação é transformar 
a rede em uma enorme vitrine. A 
captura de insights e informações 
demográficas dos usuários, obtidas por 
meio de social login, que nada mais é 
que uma tela de cadastro para uso da 
rede sem fio, possibilita que ações de 
merchandising, boletins, propagandas 
e informações úteis sejam moldadas 
conforme os gostos e costumes dos 
usuários e apresentadas no momento 
em que eles forem iniciar a conexão, 
gerando um maior engajamento para 
com o negócio do provedor. 

Hoje o conceito “experiência do usuá-
rio - UX”, na tela do celular se consolidou 
em um mundo cada vez mais conectado, 
onde velocidade e informação estão cada 
vez mais presentes em nossa rotina de 
vida. Ter redes que se utilizam de IA 
(Inteligência Artificial), aprendizagem 
de máquina e técnicas de ciência de 
dados voltados para a otimização da ex-
periência desses usuários, não somente 
entregam conectividade Wi-Fi, mas se 
tornaram uma ferramenta poderosa de 
marketing e aplicações. E como estamos 
tratando de armazenamento, transporte 
e coleta de dados pessoais, é primordial 
buscar a conformidade na questão da 
segurança, adotando políticas robustas 
e respeitando as bases legais previstas 
na LGPD. 

(*) É account manager no Grupo Binário

News@TI
O serviço conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas, 
incluindo 20 milhões de música em áudio Lossless, Áudio Espacial 
com Dolby Atmos, além do premiado Apple Music Radio com Apple 
Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country e muito mais. A 
ativação pode ser feita com envio de SMS com a palavra MUSICA 
para o número 7777, via TIM Store no app MEU TIM ou pelo site 
www.tim.com.br/applemusic/assinar.

Keyrus abre mais de 60 vagas no Brasil e 
recebe o selo Great Place To Work

@AA Keyrus, consultoria global especializada em inteligência de 
dados e transformação digital, está com mais de 60 vagas abertas 

no Brasil. As posições variam entre gerente de projetos, analista de 
qualidade de dados, engenheiro de dados, analista de negócios de BI, 
executivo comercial e banco de talentos, entre outras. Os interessados 
podem se candidatar via página de carreiras da Keyrus no país. O selo 
GPTW, além de representar um importante indicador para o mercado, 
contribui também para elevar o status das companhias frente ao seu 
consumidor final, garantindo alta reputação corporativa às marcas 
premiadas. Recentemente, a companhia recebeu o selo Great Place 
To Work (Ótimo Lugar Para Trabalhar, em português), iniciativa global 
que, a partir de pesquisas e métricas próprias, elabora um ranking das 
empresas que oferecem os melhores ambientes de trabalho para seus 
colaboradores (https://jobs.keyrus.com.br/jobs).

Parceria para aumentar a capacitação de 
jovens no mercado de Tecnologia

@A Restoque SA - detentora das marcas Le Lis Blanc, Dudalina, 
John John, Bo.Bô, Rosa Chá e Individual - em parceria com a 

Blue EdTech que atua como uma escola de tecnologia para formar 
programadores e ajudá-los a conquistar uma vaga de emprego na 
área, selecionou seis jovens para ingressar na área de Tecnologia como 
Desenvolvedores Junior. Estes jovens são alunos da Blue EdTech que, 
por meio de uma metodologia inovadora, oferece cursos com foco em 
jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Após 
6 meses, o aluno já está apto para ingressar no mercado de trabalho. 
Além disso, o programa também conta com mentoria e orientação de 
carreira, acompanhamento semanal de suporte técnico e comporta-
mental no primeiro semestre, assessments, cursos de soft skills de 
comunicação, liderança, problem solving, metodologia ágil e auxílio 
no processo seletivo com experts do mercado.

TIM anuncia parceria exclusiva com a Apple

@Na TIM, a música não para. Por isso, a operadora apresenta 
uma parceria inédita que agrega ainda mais benefícios aos seus 

planos: clientes TIM Black Família, TIM Black e TIM Controle têm 
seis meses de assinatura gratuita do Apple Music. Além da isenção 
da mensalidade no período promocional, os clientes poderão utilizar 
o Apple Music sem consumir internet do pacote de dados dos planos. 

ricardosouza@netjen.com.br
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