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Coluna do Heródoto

A Polônia está 
salva. As potencias 
ocidentais prometem 
ao país total apoio 
caso sofra algum 
ataque de uma 
potência estrangeira. 

O governo local não tem 
condições de investir 
grandes somas para 

prover as Forças Armadas de 
equipamentos modernos para 
rechaçar um ataque de uma 
grande potência. Contudo, há 
no país um forte sentimento 
nacionalista que pode se tra-
duzir em convocação militar 
e a formação de um exército 
poderoso pela defesa nacional. 

Os poloneses aprendem com 
o passado, quando o país foi, 
por diversas vezes, retaliado 
entre as potências militares da 
época e partes do seu território 
perdidas permanentemente. 
O partido que está no poder 
garante que isso não vai mais 
acontecer e que o governo 
está vigilante nos movimentos 
dos que pretendem fragilizar 
a nação. 

Avaliam que a conjuntura 
mundial não é  favorável às 
nações menores, que inves-
tem pequena parte do PIB na 
defesa nacional. Mas depois 
da crise que abalou o sistema 
capitalista mundial, sobraram 
poucas opções, não só  para 
a Polônia, mas para a maioria 
dos países do mundo.

A geopolítica mundial se 
altera rapidamente, principal-
mente na Europa. Nenhum dos 
tratados de paz do século 20 
foi suficiente para satisfazer 
o desejo de nacionalidades 
constituirem os seus próprios 
países. Permanece uma quan-
tidade significativa de povos 
com diferentes origens sob um 
mesmo Estado. 

Daí para os conflitos de or-
dem ética, cultural, religiosa é 
um passo. Há ameaças de todo 
o lado. Os movimentos sepa-
ratistas ganham força e não 
se acanham em buscar apoio 
nas potências estrangeiras que 
prometem colocá-los no poder 
caso conquistem a população. 

Algumas regiões proíbem 
idiomas, trocam mapas e ban-
deiras, e ensinam nas escolas 
o que os grupos  de pressão 
julgam ser os princípios que 
apoiam os seus ideais. Há em 
andamento uma verdadeira 
lavagem cerebral, o passado 

é deturpado e o que vale é o 
que a força impõe.

A organização mundial das 
nações não tem força nem 
apoio para impedir o cres-
cimento dos antagonismos. 
Muitos vêm ainda dos con-
flitos anteriores e não foram 
solucionados com tratados e 
promessas dos partidos po-
líticos que chegam ao poder. 
O horizonte é sombrio, mas 
as potências ocidentais estão 
otimistas que tudo pode se 
resolver sem guerras. 

Os confrontos militares não 
se restringem mais às frontei-
ras. Mercenários, extremistas 
de toda ordem, arregimenta-
dos à força formam batalhões 
genocidas. Os poloneses estão 
atentos a toda essa agitação e 
ameaças mas estão confiantes 
que os tratados de defesa que 
assinaram com a França e o 
Reino Unido lhes dão garantia. 
Deladier  e Chamberlain ten-
tam apaziguar os nazistas que 
propagam o “ lebensraum,” ou 
seja, a política do espaço vital. 

A fronteira da Alemanha vai 
até onde existirem alemães. 
Hitler recebe o apoio de outro 
ditador, Mussolini. Com o Tra-
tado de Munique, os nazistas 
ganham o aval para anexar 
parte da Tchecoslováquia. Isto 
acalma os desejos do Führer, 
dizem os líderes democráticos 
em seus pronunciamentos em 
Paris e Londres. Contudo a sa-
nha nazista, entende o tratado 
como uma fraqueza e por isso 
acumula tropas na fronteira 
da Polônia. 

A próxima vítima, segundo 
os estrategistas ocidentais, 
está garantida pela presença 
da União Soviética, que não 
admitiria a presença de tro-
pas alemãs próximas as suas 
fronteiras. Nos bastidores, as 
chancelarias nazista e soviética 
negociam. Os chanceleres Rib-
bentrop e Molotov escondem 
cláusulas do Pacto de Não 
Agressão. Em 1 de setembro 
de 1939, os nazistas invadem a 
Polônia e dão início as Segunda 
Guerra Mundial. 

Os tanques rolam em dire-
ção à Varsóvia. Duas semanas 
depois é a vez dos soviéticos 
invadirem a Polônia pelo leste. 
O país é devastado pelas duas 
ditaduras.

(*) - É jornalista do R7,  Record News 
e Nova Brasil fm, além de autor de 

vários livros de sucesso. Acompanhe 
no YouTube “Por dentro da Máquina”, 

(https://www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

A hora e 
a vez da 
Polônia
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O novo caça americano 
custará centenas de milhões

O Lockheed-Martin F-35 Lightning II, que entrou em serviço em 2015, é o mais avançado avião de 
caça americano. Ao mesmo tempo seu histórico de estouro de orçamentos e problemas técnicos o 
tornaram um exemplo de desperdício de dinheiro público.

rancho_runner_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Mas os militares americanos já 
pensam em seu sucessor: falan-
do ao Congresso, o secretário 

da Força Aérea Frank Kendall afirmou 
que o Next-Generation Air Dominance 
(NGAD) poderá custar   centenas de 
milhões de dólares por unidade.

Os fornecedores americanos de equi-
pamentos militares, como Lockheed-
-Martin e Northrop Grumman, usam 
táticas já conhecidas: oferecem preços 
baixos para ganharem concorrências e 
depois cobram do governo aquilo que 
exceder o valor proposto – curiosa-
mente, o governo continua aceitando 
esse jogo e pagando...

São clássicos os casos do   bombar-
deiro furtivo B-2 Spirit, da Northrop, 
orçado em   cerca de US$ 500 milhões 
por unidade, mas cujo preço final no 
final dos anos 90 estava próximo de 
US$ 2 bilhões. O F-22, outro caça que 
será substituído pelo NGAD, inicial-
mente deveria custar cerca de US$ 80 
milhões, mas o acabou chegando a US$ 
130 milhões, que é o preço básico do 
F-35, que custa mais, dependendo da 
configuração. 

O novo caça demorará pelo menos 
dez anos para entrar em serviço; nesse 
intervalo de tempo, mudanças de pro-
jeto e surgimento de novas tecnologias 
podem inflar os custos, que segundo 
alguns podem se aproximar dos do 
Spirit. A observar, que os americanos 
compraram 21 unidades do bombar-

deiro, mas que o número de caças 
deverá ser bem maior, talvez chegando 
próximo de 200. 

Mas alguns tem esperanças de que o 
custo total das aquisições seja menor, 
pois o programa foi projetado para 
reduzir os custos, pelo uso de   com-
ponentes modulares e de técnicas para 
manter os custos de manutenção mais 
baixos.

Kendall disse que o número de 
NGADs não será tão grande, pois ele 
deverá operar em conjunto com drones, 
menores e mais baratos que aeronaves 
convencionais.

Até que o NGAD entre em operação, 
os americanos continuarão voando o 
F-22, mas há outro problema no hori-

zonte: caso seja necessária a retomada 
de sua produção, a Lockheed-Martin 
já sinalizou que o custo unitário pode 
chegar a US$ 216 milhões. 

Quando o F-35 entrou em serviço, 
dizia-se que ele poderia permanecer 
em serviço até 2070; dada essa data 
e os valores envolvidos, talvez valha 
lembrar o que disse   Dwight Eise-
nhower ao deixar a presidência dos 
Estados Unidos em 1961: a sociedade 
precisa estar alerta e resistir às pres-
sões do complexo militar-industrial. 
Comandante das forças aliadas no 
front ocidental ao final da 2ª Guerra 
Mundial, Eisenhower devia saber o 
que estava falando.  

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News @
CAS Tecnologia apresenta soluções  
IoT para o Agronegócio

@A CAS Tecnologia, empresa de soluções inteligentes de gestão de 
dados de medição e telemedição, gestão e análise para a tomada de 

decisão, estará presente na 22ª edição da Feira Agrotecnológica do Tocan-
tins – AGROTINS 2022, maior feira de tecnologia agropecuária do norte do 
Brasil. A companhia apresentará soluções de internet das coisas (IoT) para 
o setor do agronegócio, visando atender aos pequenos, médios e grandes 
produtores rurais. De acordo com o gerente da CAS, Octavio Brasil, a empresa 
aproveitará a Agrotins para mostrar as principais ferramentas de monito-
ramento de captação por bombas, medição, telemetria IoT e plataforma de 
gestão, desenvolvidas pela companhia, para atender aos agropecuaristas, de 
pequeno, médio e grande portes, que buscam otimizar as suas produções, 
além de atender questões sustentáveis (http://www.castecnologia.com.br/).

Plataforma digital brasileira de 
recrutamento inteligente para Líderes

@A Woke anuncia a criação da primeira plataforma digital brasileira 
focada na busca e contratação de altos executivos, a Woke Smart 

Recruiting. O software, que já é utilizado pelos headhunters da Woke como 
suporte para o processo de seleção de seus clientes, agora também poderá 
ser utilizado para apoiar os recrutadores internos de outras empresas 
(https://www.wokepeople.com.br/). 
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Na prática, por que investir na revitalização 
cultural e engajamento?

Investir na revitalização contínua é o 
primeiro passo para construir uma gestão 
com foco nas pessoas, trazendo ganhos sig-
nificativos de engajamento, produtividade 
e desempenho.

 
Discutir a cultura de uma empresa é 

sempre uma tarefa que requer uma visão 
ampla sobre o tema. Em outras palavras, 
partindo do princípio de que hábitos 
culturais refletem em tópicos sensíveis à 
organização como um todo, não há como 
abordar o assunto de forma simplista, 
especialmente se o intuito é introduzir 
métodos voltados para o engajamento dos 
colaboradores. 

 
Conceitualmente, o objetivo é adotar 

uma série de procedimentos que priori-
zem a interação e comunicação interna, 
com foco na figura humana dos líderes e 
suas equipes, uma vez que todos devem 
participar do processo. Valores, crenças e 
comportamentos são pilares que afetam de 
forma direta o desempenho compartilhado 
entre os profissionais. Sem dúvidas, a ur-
gência por uma governança compatível com 
esses ideais tem caráter de obrigatoriedade 
para empresas alinhadas com os tempos 
que vivemos. 

 
Nesse sentido, um ponto que deve ser 

considerado é a complexidade de se ge-
rir pessoas, tendo em vista que nenhum 
profissional é similar ao outro. Hábitos, 
costumes, problemas específicos e condi-
ções particulares são alguns quesitos que 
influenciam o desempenho apresentado 
pelo indivíduo e não podem ser retirados 
de pauta. Afinal, contrariando uma linha 
de raciocínio que por muito tempo pairou 
sobre o universo corporativo, a vida pessoal 
não está totalmente desconexa da rotina 
empresarial. 

 
Mudança de mindset deve 
acompanhar aceleração

Em um momento no qual diversas em-
presas estão trabalhando dentro de um 
ritmo de aceleração, tendo como objetivo 
absorver a tecnologia e fomentar um am-
biente orientado à eficiência operacional, 

nas. O ambiente ao redor é tão importante 
quanto as ferramentas colocadas à dispo-
sição dos departamentos. Com líderes em 
sintonia para tomar decisões que impactem 
o dia a dia dos colaboradores, seja por meio 
de treinamentos, suporte psicológico, entre 
outras metodologias recomendáveis, será 
possível reunir os elementos necessários 
para que o potencial coletivo acabe explora-
do de forma harmoniosa e, principalmente, 
sob uma linguagem humanizada.

 
A inovação não é somente técnica e 

processual. Inovar no contexto cultural 
é uma demanda cuja urgência também 
é inegável. E essa missão, extrema-
mente atual, diz respeito à realidade de 
organizações dos mais variados portes 
e segmentos. Portanto, respondendo à 
pergunta que intitula o artigo, encontro 
espaço para afirmar que o investimento 
no engajamento tem, sim, embasamento 
em aspectos competitivos e operacionais, 
mas seu cerne primário se encontra na 
responsabilidade social que é intrínseca a 
todas as empresas, sem distinções. Desse 
modo, o colaborador terá tranquilidade 
para construir sua jornada profissional, 
etapa por etapa, sempre como o prota-
gonista de sua própria história.

 
(Fonte: Karla Silva é Head de People na EasyJur, 

EasyJur Software Jurídico Inteligente. Formada em 
Psicologia e especializada em Gestão de Recursos 

Humanos).

os desafios se redirecionam para a parte 
cultural, personificada pela mentalidade 
dos profissionais frente à onda digital. Sem 
um trabalho abrangente sobre o aspecto 
comportamental, é difícil esperar que as 
pessoas correspondam a um alto nível de 
exigência. 

 
Outro ponto que merece atenção é a bus-

ca por capacitação. Junto à escalabilidade 
de soluções disruptivas, há a necessidade 
do gestor contar com equipes capacitadas, 
preparadas para executar tarefas em um 
estágio de desempenho contínuo.  

 
Indo além do cumprimento de metas e nú-

meros que demonstram os índices de produti-
vidade, é preciso adotar um viés humanizado, 
que considere a realidade enfrentada por 
cada colaborador. O que está dificultando o 
cumprimento de suas atividades? Quais são 
os pontos de melhoria?  Um mindset que 
vise o ser humano é o fio norteador de uma 
gestão modernizada, flexível e preparada 
para amadurecer sua cultura organizacional.

 
Linguagem humanizada para estimular o 

potencial coletivo
Não é fácil deixar o campo teórico e aplicar 

essas medidas na prática. Até por essa ques-
tão, não se deve pensar que uma mudança do 
tipo aconteça da noite para o dia, sem esforços 
contundentes por parte das lideranças inter-


