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O limbo

No Além, há quatro 
universos: céu, 
purgatório, inferno e 
limbo. É o que prega 
a Igreja Católica. 
Fiquemos neste 
último. 

O limbo é “a fronteira 
do inferno”, o lugar 
de almas que não 

merecem subir ao céu. E 
que, segundo a Igreja de 
Roma, também não são con-
denadas a padecer o fogo do 
inferno. O conceito original 
se voltava para crianças 
não batizadas, designadas 
de pagãs.

Usando o simbolismo, pu-
xemos a ideia para o campo 
da política. O governo de 
Jair Bolsonaro não é crian-
ça pagã, mas sua índole, 
sua identidade, seu modus 
operandi nos fazem pensar 
que ele está no limbo, na 
fronteira com o inferno, haja 
vista o estrago que tem feito 
ao tecido institucional. 

Que estrago, indagam 
alguns? O afrontamento à 
Corte Suprema, em desafio 
aberto ao Poder Judiciário, 
o patrocínio de Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC), que possibilitará o 
montante de mais de R$ 
40 bilhões para cooptar 
votos, a intervenção na Pe-
trobras, entre outras ações 
arbitrárias. O argumento 
é de que os mais pobres 
carecem de proteção, daí 
a mão forte do Estado na 
costura do cobertor social, 
a diminuição do preço de 
combustíveis, o combate 
ao STF por “judicializar” 
as políticas públicas, entre 
outras ações.

O presidente Jair, com sua 
verve prolífera, põe lenha 
na fogueira nacional, que 
tende a causar mais e mais 
estragos. Parece querer 
acender o pavio do caos, 
preparando terreno para 
eventual intervenção, algo 
como um golpe. A depender 
do resultado das eleições de 
2 de outubro.

O governo é um ente à 
procura de um rumo. Sem 
ideias, ou melhor, com uma 
única ideia: desenhar o am-
biente social e político para 
permitir que o presidente 
se reeleja. Para tanto, o 
pacotão de bondades (?) foi 
para o colo do Centrão, mo-
bilizando partidos de todo 
o espectro ideológico para 
aprovar a PEC Kamikaze 
(suicida por furar o teto de 
gastos). 

Qual é o eixo que movi-
menta a engrenagem gover-
nativa? Qual é a política de 
desenvolvimento? Inexiste.  
Lembrando. Fernando Hen-
rique garantiu dois man-
datos montado no cavalo 
da estabilidade econômica 
e amparado em reformas 
fundamentais no aparelho 
do Estado, cujos efeitos po-
sitivos foram se esgarçando 
ante a emergência de novas 
expectativas sociais. 

Lula da Silva e seu PT 
chegaram ao centro do 
poder, depois de costurar 

por décadas e com muita 
intransigência os fios de 
seus particularismos. Aí 
chegando, embriagados 
com o sumo do poder, na 
esteira da verticalização de 
cargos no governo (coisa 
que o próprio presidente 
Lula chegou a reconhe-
cer), desfizeram os traços 
que davam nitidez a seus 
perfis, particularmente no 
que diz respeito à bandeira 
ética, brandida nos palcos 
iluminados da política. 

As oposições intensifica-
ram uma locução de teor 
crítico cujo fundamento era 
menos um escopo progra-
mático e mais o comporta-
mento de atores principais 
e secundários do palco 
governamental. O embate 
de uns contra outros.

Trata-se de uma disputa 
de rua. São tempos do 
“embaciamento” do jogo 
político ou, como denomina 
Roger-Gérard Schwartzen-
berg, uma “uniformização 
no cinzento”. 

O posicionamento dos 
partidos numa zona des-
colorida, no grande arco 
central da sociedade, está 
a demonstrar alto grau de 
flexibilização, um prag-
matismo voltado para re-
sultados. Cada vez mais 
assemelhados, partidos e 
líderes estão menos preo-
cupados em trabalhar no 
campo das ideias e mais 
interessados em conquistar 
o “poder pelo poder”. Parce-
la do Parlamento substitui 
os horizontes abertos do 
desenvolvimento pela visão 
imediata e ligeira de inves-
tigações, agora sob a égide 
de CPIs. 

Quem tem ideia, por 
exemplo, do que pensam 
os maiores partidos, como 
União Brasil, PP, PSD, PL, 
PSDB, MDB, a respeito de 
um projeto para o país? Do 
PT, sabemos que se desloca 
para o centro, ocupando 
flancos da socialdemo-
cracia. É a estratégia de 
Lula para ganhar maiores 
contingentes eleitorais. No 
fundo, a intenção visível de 
fortalecer o “centralismo 
democrático” significa o 
resgate do Estado gordo, 
com as funções de intervir 
fortemente no mercado, 
calibrar e monitorar os 
fluxos da locução na mídia 
massiva. 

Os grupamentos se re-
únem nas antessalas do 
poder, onde se serve o caldo 
insosso de uma cultura sem 
discurso com sobremesa 
de geleia partidária. É bem 
verdade que o Brasil não 
é exceção na moldura da 
banalização da atividade 
partidária que se observa 
em praticamente todos os 
quadrantes mundiais. 

L. de Crescenzo, escritor 
italiano, ensina: “O poder 
é como a droga e sempre 
exige doses maiores”. Vale 
tudo para ampliar espaços. 

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

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

Gaudêncio Torquato (*) 

Inovação aberta ganha tração
O processo de transformação digital que permeia nosso ambiente empresarial torna necessário que as 
empresas privadas busquem melhorar continuamente seus processos e produtos.

Vivaldo José Breternitz (*) e  
Jones Henrique Martins (**)

Uma das formas de se fazer isso 
é criar um ecossistema de ino-
vação aberta, no qual as em-

presas buscam startups que possam 
ajudar a melhorar esses processos 
e produtos, nem que seja apenas 
trazendo soluções para problemas 
pontuais. 

Uma tentativa bastante interessan-
te de criação de ecossistema desse 
tipo vem acontecendo na cidade de 
Jundiaí, onde foi criado um grupo 
informal chamado Grape Valley – 
uma brincadeira com as palavras 
“uva”, pois Jundiaí é conhecida como 
a Terra da Uva e “valley”, numa alu-
são ao Vale do Silício.  Além disso, 
o logo do grupo é um cacho de uvas 
estilizado, trazendo a ideia de que 
juntos todos tem mais valor

Fazem parte desse grupo empre-
sários, profissionais e professores 
da região de Jundiaí, interessados 
no assunto, e que representam em-

e tem um portal em https://linktr.
ee/grapevalleyjundiai, no qual inte-
ressados podem filiar-se ao grupo 
e obter informações acerca de suas 
atividades, que são abertas e sem 
qualquer custo.   

(*) Vivaldo José Breternitz, professor, consultor e 
diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

(**) Jones Henrique Martins, administrador  
público e cofundador do Grape Valley.

presas já consolidadas, startups e 
instituições de ensino.  Essas pes-
soas se reúnem ao menos uma vez 
por mês para discutir temas ligados 
à inovação aberta e, especialmente, 
trocar experiências e promover o 
networking.

O grupo acolhe novos participan-
tes, está presente nas redes sociais 

momole_CANVA

News@TI
é fundamental. Durante a pandemia da COVID-19 a solução da 
Dahua Technology foi instalada em aeroportos e metrôs de diversas 
partes do mundo, inclusive no Brasil, para medir a temperatura de 
passageiros e colaboradores como forma de auxiliar na prevenção 
ao Coronavírus. A escolha ocorreu graças à precisão das câmeras 
térmicas usadas com um equipamento chamado black body, que 
garante a medição de temperaturas com erro menor do que 0,3ºC, 
uma questão crucial na aferição em aplicações deste tipo.

480 bolsas para jovens em curso online e 
gratuito de TI certificado pelo Google

@Com a crescente demanda por novos profissionais na área de 
Tecnologia da Informação (TI), BID Lab, Google e JA Brasil 

estão abrindo novas turmas para o programa gratuito TECH.JÁ de 
capacitação profissional. A iniciativa oferece 480 bolsas de estudo 
a estudantes da rede pública de ensino na maioria das regiões do 
Brasil (40 para moradores do Rio de Janeiro). O curso é voltado a 
jovens entre 18 e 29 anos que concluíram o ensino médio na rede 
pública de educação, com renda de até dois salários mínimos por 
pessoa da família. As inscrições estão abertas até 05 de agosto, pelo 
site: https://jabrasil.org.br/ti. As aulas começarão no fim de agosto.

675 empreendedores do Rio podem se 
inscrever no programa Brasil Mais 

@O programa gratuito Brasil Mais entra no seu quinto ciclo de 
capacitações. Nesta etapa, 675 micro e pequenas empresas 

ligadas ao comércio, serviços e indústrias receberão consultorias 
no formato híbrido (presencial ou online) por um período de 
quatro meses. Nos ciclos anteriores, as empresas participantes 
aumentaram em 42% a produtividade do negócio e o faturamento 
aumentou em 25%. Ao todo mais de 2,1 mil empresas já participa-
ram do programa. Para a nova fase, as micro e pequenas empresas 
devem fazer sua inscrição até o dia 15 de julho pelo link: https://
sites.rj.sebrae.com.br/brasilmais/. O programa terá início no dia 
18 de julho.

Câmeras térmicas são usadas na prevenção e 
no combate a incêndios  

@As câmeras térmicas da Dahua Technology, especialista em 
soluções de AIoT inteligentes e segurança eletrônica, têm 

sido tradicionalmente associadas a locais críticos como indústrias 
químicas onde o monitoramento de impressões de calor humano 

ricardosouza@netjen.com.br

Banking as a Service: como e porque sua 
empresa precisa adotá-lo

Ir ao banco ou à lotérica para pagar 
boletos e movimentar a conta é um 
velho hábito dos brasileiros. Mas trata-
-se de uma iniciativa em extinção. Hoje 
as movimentações financeiras podem 
ser feitas, literalmente, em qualquer 
lugar: no aplicativo do smartphone, 
no caixa do supermercado ou até na 
plataforma da empresa onde trabalha. 
Isso ocorre graças a um movimento 
que ganhou força nos últimos anos, e 
certamente vai se estender a todas as 
áreas: o Banking as a Service.  

A proposta vai muito além dos ser-
viços financeiros e está se tornando 
uma ferramenta essencial para todas 
as organizações que desejam ampliar 
o relacionamento com os clientes.  

Para se ter uma ideia, um estudo 
da Bain Capital Ventures indica 
que, apenas nos Estados Unidos, a 
incorporação de serviços financeiros 
e bancários em outros setores deve 
movimentar incríveis US$ 3,6 trilhões 
nos próximos dez anos. Aqui, no Bra-
sil, esse nicho também está em alta. 
A Pesquisa Febraban de Tecnologia 
Bancária 2021 indica um aumento 
de 90% em contas abertas em canais 
digitais em relação ao ano anterior. Ou 
seja, as pessoas estão cada vez mais 
online e buscam soluções rápidas e 
práticas para lidar com seu dinheiro.  

É importante relembrar o que sig-
nifica Banking as a Service. De forma 
resumida, são soluções tecnológicas 
que permitem a qualquer empresa 
oferecer e/ou disponibilizar serviços 
financeiros a seus públicos, como con-
tas digitais, cartões, pagamentos de 
contas, entre outros. Entretanto, mais 

contas digitais para facilitar o paga-
mento, inclusive criando prêmios e 
recompensas, como o cashback.  

Como se vê, as possibilidades são 
inúmeras. É um movimento natural, 
que começou timidamente há alguns 
anos. A proposta do Banking as a Ser-
vice, pelo menos em seu início aqui, 
no Brasil, ficava restrito às empresas, 
que de certa forma já lidavam com ser-
viços financeiros e precisavam de um 
apoio tecnológico para desenvolverem 
novos produtos e soluções. Agora, a 
situação se inverteu, felizmente. Mais 
e mais organizações começam a incluir 
em seus planejamentos a possibili-
dade de se tornarem fintechs algum 
dia. Acredite: é um caminho natural. 
Quem quiser se destacar precisa cedo 
ou tarde desenvolver projetos que 
combinem com finanças – até para ter 
uma nova fonte de receitas no futuro.  

O Banking as a Service abre portas 
que a maioria dos gestores e em-
presários desconhecia. Os produtos 
financeiros, quando bem utilizados, 
planejados, e claro, incorporados no 
dia a dia do negócio atendem a outras 
funcionalidades além daquelas que 
foram desenhadas para desempenhar. 
Uma conta digital, um pagamento na 
plataforma, ou um cartão pré-pago 
podem ser as possibilidades que fal-
tavam para a empresa cativar seus 
consumidores, oferecendo alterna-
tivas para problemas reais que eles 
costumam enfrentar.  

(Fonte: Marilyn Hahn é cofundadora e COO do 
Bankly, solução de Banking as a Service que 

descentraliza a oferta de serviços financeiros no 
país – e-mail: bankly@nbpress.com ) 

do que o simples significado, o que vale 
aqui é entender o propósito que está 
por trás desse conceito. Com ele, cada 
organização pode se tornar uma fintech, 
ainda que as finanças não sejam a ativi-
dade principal do negócio. Dessa forma, 
abre-se um novo leque de oportunidades 
tanto em termos de receitas quanto de 
aproximação com os consumidores.

Isso porque, atualmente, um dos 
principais desafios das empresas, 
independente do setor de atuação, 
é justamente estender o período de 
relacionamento com seus clientes. É 
aqui que entra a possibilidade de in-
cluir os serviços financeiros. O varejo 
já descobriu essa necessidade há muito 
tempo – não à toa, oferece cartões da 
loja com condições especiais como uma 
estratégia eficiente de relacionamen-
to. Mas isso é válido para todos. Uma 
empresa de energia elétrica pode criar 
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Marilyn Hahn,  
COO e cofundadora do Bankly.


