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A trilha da  
insensatez

O perdão concedido 
pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao 
deputado Daniel 
Silveira é um ato de 
natureza política que 
não puxará um único 
voto para o bornal do 
candidato à reeleição.

A hipótese parte do 
princípio de que a 
graça ofertada ao 

parlamentar tem o condão 
de agradar as bases bolso-
naristas, setores dispersos, 
grupos que defendem um 
regime de força, algo que 
soasse como a expressão: 
“sou o chefe do Estado, sou 
o chefe da administração 
federal, sou o comandante 
das Forças Armadas, por-
tanto, quem manda nessa 
joça sou eu”.

Sem adentrar o caminho 
das tecnicalidades – tarefa 
que cabe aos juristas – este 
analista enxerga no ato 
político a índole autori-
tária do presidente e de 
sua família. Lembre-se 
que o deputado Eduardo 
Bolsonaro, tempos atrás, 
já dissera que bastam um 
soldado e um cabo para 
fechar o STF, resposta 
que deu a um questiona-
mento sobre possível ação 
do Exército, caso seu pai 
fosse impedido de assumir 
a presidência por alguma 
decisão da Corte Suprema.

O bolsonarismo oscila 
entre 20% a 25%, o que, 
convenhamos, é um índice 
valioso para dar competi-
tividade a qualquer can-
didato, mas insuficiente 
para ganhar uma eleição 
presidencial. E não agre-
garia bolsões novos porque 
o perdão só é bem-visto 
pelas bases do candidato 
governista. O que se divisa 
é uma tomada de posição 
pelos núcleos ainda inde-
cisos e inclinados a pender 
para um lado mais adiante, 
em agosto ou setembro.

As classes médias, como 
se sabe, detêm a imagem 
de uma pedra jogada no 
meio do lago: ela cria pe-
quenas ondas que correm 
do centro até as margens. 
Até agora, mantinham-se 
em estado de observação, 
olhando para a direita, para 
o centro e para a esquerda, 
sem abrir muito o jogo. 
Pois bem, elas tendem a 
adensar sua expressão, 
tomando partido, o que in-
fluenciará correntes acima 
e abaixo da pirâmide social. 

Por isso, o perdão pode 
ser um bumerangue, a se 
voltar contra o próprio 
presidente.

A repercussão negati-
va do indulto individual 
também encherá os ba-
lões da Opinião Pública, 
formando um paredão de 
contrariedades. Juristas de 
todos os calibres, mesmo 
admitindo a prerrogativa 
presidencial, inserem o ato 
numa conduta de afronta 
ao Judiciário, e mais: é 
inconstitucional por que-

brar os eixos da probidade 
administrativa, a imparcia-
lidade, a conveniência, a 
oportunidade.

Não houve comoção so-
cial, como Bolsonaro leu 
em seus “considerandos”. 
O que se viu foi uma inter-
locução entre participan-
tes da base bolsonarista 
elogiando a decisão. E, 
como seria previsível, a so-
licitação de parlamentares 
do centrão para que o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira, avoque a prerrogativa 
de anular a perda de man-
dato de Daniel Silveira, por 
ser isso função do Poder 
Legislativo. Significa um 
enfrentamento contra o 
STF.

O fato é que a campa-
nha eleitoral, em curso, 
agora entra na fase de 
aquecimento, com polari-
zação aguçada e querelas 
abertas. Quem pode se 
beneficiar? O antilulismo, a 
partir de São Paulo, é uma 
realidade. Possivelmente, 
Lula agregue uma cesta 
(pequena) de votos, par-
ticularmente dos eleitores 
que já não temem votar no 
PT. Mas as velhas teses do 
comandante petista ainda 
ecoam em ouvidos aten-
tos: revogação da reforma 
trabalhista, controle dos 
meios de comunicação, 
aborto livre, revogação de 
teto de gastos etc.

Nesse ponto, cabe a infle-
xão: o meio poderá ganhar 
forças, com a entrada em 
cena de um nome palatável 
por todas as correntes parti-
dárias do centro (direita/es-
querda) do arco ideológico. 
Essa é a oportunidade para a 
viabilização do candidato da 
terceira via. A probabilidade 
de ocorrência da alternativa 
leva em conta o argumento 
de que o indulto de Bolsona-
ro a Daniel Silveira mexerá 
com os pilares do edifício 
político. Quer dizer, abrirá 
uma chance para a cami-
nhada de um protagonista 
mais central.

Pergunta recorrente: e o 
STF vai se pronunciar? Cla-
ro, vai.  Será acionado por 
membros do Parlamento. 
E tomará posição, convali-
dando sua prerrogativa de 
intérprete da Constituição 
Federal. E é isso que Bol-
sonaro também quer. Em 
outros termos, quanto mais 
alta a fogueira, mais pró-
xima sua intenção de ver 
o circo pegar fogo. E se o 
incêndio for de alto grau, 
ele pode tirar do colete 
um papel convocando suas 
forças, e confiando que 
elas, as Forças Armadas, 
corram ao seu encontro. 

A trilha da insensatez foi 
aberta. E a fervura ambien-
tal é o ambiente em que 
os insensatos, os impuros, 
os desleais, os radicais 
desejam, para arrebentar 
quem não concordar com 
seu ideário.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

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

Gaudêncio Torquato (*) 

Amazon investe em energia 
renovável

A Amazon acaba de anunciar investimentos em 37 projetos de energia renovável ao redor do mundo. 

Arthon meekodong
Vivaldo José Breternitz (*)

A empresa diz que isso aumentará 
sua capacidade de gerar ener-
gia renovável em quase 30%, 

passando de 12,2 gigawatts para 15,7 
GW; a título de comparação, o Brasil 
encerrou 2021 com uma capacidade 
instalada de 32 GW.

A Amazon afirma que os novos inves-
timentos permitirão que a empresa pas-
se a utilizar apenas energia renovável 
em seus escritórios, armazéns e centros 
de distribuição até 2025, cinco anos 
antes da data originalmente prevista.

Os novos investimentos serão feitos 
nos Estados Unidos, Espanha, Fran-
ça, Austrália, Canadá, Índia, Japão e 
Emirados Árabes Unidos. Eles incluem 
parques eólicos e solares, sendo que 
um desses, localizado no Texas e com 
capacidade de   500 megawatts,   será 
o maior projeto de energia renovável 
da Amazon em termos de capacidade.

A Amazon já investiu em 310 pro-
jetos, em 19 países, que quando es-
tiverem em plena operação, gerarão 
energia suficiente para abastecer 3,9 
milhões de residências, evitando a 
emissão de 17,3 milhões de toneladas 

métricas de poluentes a cada ano – o 
equivalente a tirar de circulação mais 
de 3,7 milhões de carros com motores 
convencionais.

Em 2019, a Amazon foi uma das 
fundadoras do The Climate Pledge, 
um grupo de empresas que pretende 
zerar suas emissões líquidas de carbo-
no até 2040, 10 anos antes dos prazos 
fixados pelo Acordo de Paris. Entre 
os mais de 300 membros do grupo, 

estão grandes empresas da área de 
tecnologia da informação, como IBM, 
Microsoft e SAP.

A Amazon disse que investirá US$ 2 
bilhões em esforços de descarboniza-
ção, incluindo a aquisição de 100 mil 
veículos elétricos para entregas, já 
encomendados à Rivian.

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT

News@TI
o próximo dia 11 de maio. O Programa oferece uma extensa lista de 
benefícios focados em segurança, flexibilidade, educação e bem-estar 
(https://jobs.kenoby.com/programadeestagio2022gruposafira).

Banco passa a oferecer SAC com vídeo chat 
em Libras em seu site

@O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do site Bradesco 
passou a disponibilizar atendimento em Libras para pessoas surdas 

e com deficiência auditiva por meio de vídeo chat. Com a novidade, o 
Banco garante mais acessibilidade a esse público. Ao acessar o SAC 
na página do Banco, o usuário preenche dados como nome completo 
e telefone, dá o aceite solicitado pelo sistema e começa a interagir por 
meio do vídeo chat em Libras com o atendente intérprete de língua de 
sinais. Todas as informações que estão em texto nessa área e em todo o 
site do Banco já são traduzidas em Libras, aproximando a comunidade 
surda dos serviços e produtos bancários. 

Grupo Safira abre inscrições para seu 
programa de estágio 2022

@O Grupo Safira, um dos principais do ecossistema de energia do 
país, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 

2022, que irá recrutar estudantes de graduação para atuar pelo modelo 
híbrido (home office e na sede da empresa, em Barueri) nas áreas 
Comercial, de Inteligência de Mercado, Jurídica, Mesa de Operações, 
Middle Office, Risco, TI e Financeira, esta última para estagiar junto à 
filial do Chile. Estão aptos a participar do processo de seleção alunos 
com previsão de formatura a partir de julho de 2023 nos cursos de 
Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Contabilidade e 
Ciências Contábeis, Ciência Atuariais, Ciência da Computação, Ciência 
de Dados, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Física, Gestão 
Comercial, Gestão de Tecnologia da Informação, Matemática, Sistema 
da Informação e Tecnologia da Informação. Os interessados devem 
acessar a página do Programa para escolher a vaga e inscrever-se até 

ricardosouza@netjen.com.br
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Como garantir o sucesso da 
Transformação Digital de uma empresa

Após anos aplicando projetos de 
Gestão de Mudanças, ou Organi-
zational Change Management, em 
processos de Transformação Digital, 
foi possível perceber que não basta 
apenas ter um plano. As pessoas são 
o principal componente em todas as 
iniciativas vitoriosas de uma organiza-
ção. Se os times não estiverem enga-
jados, motivados, treinados e cientes 
dos benefícios, a probabilidade de 
falha do programa é altíssima. Não 
por coincidência, sabemos hoje que, 
3 entre 4 projetos de Transformação 
Digital irão falhar.

O objetivo da prática de Gestão de 
Mudanças não é apenas gerenciar 
stakeholders, criar newsletters ou 
treinar colaboradores, muito embora 
estas ações façam parte de um plano 
robusto. A meta do programa é garan-
tir que os resultados do projeto sejam 
atingidos, focando no componente hu-
mano e de negócios da transformação.

Alguns pontos devem ser levados 
em conta. São eles:

A metodologia e o plano são 
importantes, mas o que importa 
é a flexibilidade das ações. 

A metodologia usada e o plano 
inicial são fundamentais, mas coisas 
acontecerão no projeto que irão de-
mandar ações diferentes em relação 
ao planejado. No início de um projeto, 
não sabemos exatamente como o time 

tar: ‘eu vou ter emprego quando 
esse projeto acabar? Como isso vai 
impactar minha rotina? Eu conse-
guirei absorver a nova tecnologia 
e cultura organizacional?. Estes 
questionamentos são normais e a 
resposta à mudança é individual. 
Logo, o programa deve estar pronto 
para tratar as diferentes velocidades 
de engajamento e reações de cada 
colaborador. 

Medição de resultados de curto 
e médio prazo são essenciais.

Num programa adequado, as 
métricas de resultado devem ser 
estabelecidas no início da ini-
ciativa e readequadas ao longo 
do projeto. Os ‘early wins’ são a 
evidência de que a transformação 
está funcionando .

irá reagir à mudança. Tanto a liderança 
do negócio quanto o time de Change 
devem estar preparados para repro-
gramar suas ações frequentemente. 

Change Management é sobre o 
comportamento da liderança.

Um colaborador terá menor engaja-
mento em uma iniciativa se ela não for 
importante para a liderança da empre-
sa. Investir uma boa parte do tempo 
discutindo, treinando e preparando a 
liderança do negócio para a mudança 
é, sem dúvida, um dos maiores fatores 
para atingir os resultados esperados.

Cada pessoa irá entender e 
abraçar a mudança de forma 
única e distinta. 

No início de uma transformação, 
é comum o colaborador se pergun-


