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Coluna do Heródoto

Nem o presidente 
escapa. O governo todo 
é responsabilizado 
pela crise econômi ca 
que o Brasil vive. 

Ele é acusado de 
gastar mais do que 
a administração é 

capaz de arrecadar. Por 
isso é obrigado a inventar 
uma série de manobras 
financeiras para escon-
der o déficit constante 
nas contas públicas e os 
buracos frequentes no 
orçamento da República. 
Resta ao governo recorrer 
aos empréstimos pagando 
juros escorchantes e, ain-
da assim, não são muitos os 
investidores que aceitam 
ser objeto de um calote. 

Operações de crédito 
e emissão de títulos da 
dívida pública aliviam 
o caixa, mas são insufi-
cientes para atender às 
despesas ordinárias. Não 
há dinheiro para bancar 
obras públicas. A manu-
tenção das estradas e dos 
portos cria ainda mais 
dificuldades para que os 
produtos do agronegócio 
possam chegar aos portos 
em busca de compradores 
internacionais. 

É uma crise como nunca 
se viu no país, reproduz 
a mídia insistentemente. 
Economistas e políticos 
duelam diariamente sobre 
quais as melhores saídas 
para o caos que a nação 
vive. Boa parte das críti-
cas ao governo parte da 
oposição enfraquecida no 
Congresso Nacional. Há 
quem diga que as eleições 
foram fraudadas como 
sempre.

A população não tem 
nem força, nem organiza-
ção para derrubar o Minis-
tro da Economia e mudar 
o rumo da política. Vive 
esmagada sob o constante 
aumento dos preços, es-
pecialmente dos produtos 
de primeira necessidade. 
Nem o que se produz no 
país é barato. A inflação 
não para de crescer. Os 
alimentos populares, como 
o feijão e o café, estão cada 
vez mais caros. 

A oferta para o mercado 
interno caiu verticalmen-
te com o aumento das 
exporta ções principal-
mente para a Europa. 
Chega-se mesmo a exigir 
do governo federal que 
proíba as exportações para 
que a maior oferta derrube 
os preços nos mercados e 
nas feiras livres. Os agri-
cultores preferem ven-
der para o exterior onde 
obtêm melhores preços. 
As condições de vida dos 
mais pobres pioram muito, 
especialmente nas cidades 
que dependem dos alimen-

tos que vêm do campo. 

As greves se sucedem, 
especialmente nas fileiras 
do funcionalismo público. 
Querem aumento de salá-
rio e pressionam com pa-
ralisações da inchada má-
quina pública. Isto implica 
agravar ainda mais a ad-
ministração e a prestação 
de serviços da população 
de que são responsáveis. 
Alguns setores estão se-
manas parados e o governo 
de mãos amarradas. Os 
protestos populares são 
contra o desemprego e 
o custo de vida. Fábricas 
estão paradas e muitos 
empregados demitidos. E 
a mídia estampa a crise 
sem apontar qual é a porta 
de saída.

A miséria agora é a re-
gra. Milhares de famílias 
passam fome e as ruas e 
praças estão cheias de 
miseráveis como nunca se 
viu antes. A realização da 
eleição para a Pre sidência 
da República não alivia a 
tensão social. A posse do 
novo presidente é engol-
fada por protestos nas 
ruas ou simplesmente tem 
pouca importância. Para 
a maioria, a troca da faixa 
presidencial tem pouca ou 
nenhuma importância. 

O carro que traz o novo 
chefe de governo para 
prestar juramento no Con-
gresso Nacional mal con-
segue andar no meio das 
pessoas que protestam. 
Ele é recebido com uma 
chuva de frutas podres, 
berros, lama, vaias e gritos 
de “Fora Judas!”. O militar 
deixa a Presidência da 
República e passa o poder 
para Wenceslau Brás, que 
assume o governo em no-
vembro de 1914, em plena 
Primeira Guerra mundial. 
Ao civil cabe administrar 
o que sobrou do país, ao 
marechal um merecido 
repouso em sua proprie-
dade rural na aprazível 
Petrópolis. 

A foto de Wenceslau e de 
seus ministros na porta do 
palácio presidencial é tira-
da com dificuldades, uma 
vez que a segurança não 
sabe até quando consegue 
manter os insatisfeitos 
a distância. Começa um 
novo capítulo da história 
da República, e paira no ar 
uma constante ameaça de 
estado de sítio. O marechal 
Hermes da Fonseca, de 
sua vivenda interiorana, 
avisa aos jornalistas que 
se considera, enfim, li-
berto de uma escravidão 
que durou 4 anos. Sobre 
o novo governo, nem uma 
palavra.

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, além 
de autor de vários livros de sucesso 

(https://herodoto.com.br/).

Heródoto Barbeiro (*)

Queremos 
Feijão!
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Twitter ganha batalha na 
guerra contra Elon Musk

Confirmando a expectativa trazida por este jornal em artigo recente, o Twitter ganhou a primeira 
batalha na guerra que trava contra Elon Musk.

Vivaldo José Breternitz (*)

O objetivo da rede social é obrigar 
o CEO da Tesla a respeitar o 
acordo de compra da rede social 

por 44 bilhões de dólares, assinado em 
abril passado; para isso, entrou com 
uma ação judicial.

Em uma audiência inicial o tribunal 
de Delaware que trata do caso atendeu 
a pedido do Twitter para que aconteça 
um julgamento acelerado, em cinco 
dias, no mês de outubro. A empresa 
originalmente pediu um julgamento de 
quatro dias em setembro, como parte 
de seu esforço para fazer Musk “honrar 
suas obrigações”.

Os advogados de Musk pediram ao 
tribunal para adiar o julgamento para 
fevereiro de 2023, estranhando que o 
Twitter repentinamente passara a ter 
pressa no julgamento, depois de pas-
sar dois meses negando-se a fornecer 
as informações que a equipe de Musk 
solicitara a respeito do número de 
contas falsas na plataforma, que para 
a rede são 5% e para Musk entre 12 e 
20% do total.

empregados, muitos dos quais acu-
sam os gestores da empresa de estar 
conduzindo o assunto de forma fraca 
e ineficaz. 

Vamos aguardar as próximas batalhas 
dessa guerra. 

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

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

Embora o Twitter não tenha con-
seguido exatamente o que queria, a 
decisão é uma vitória clara para a rede 
social, que não terá que esperar muito 
para obter um acordo ou uma decisão 
favorável. Caso não obtenha sucesso, 
seus executivos podem se dedicar a 
buscar soluções para os problemas 
que os afligem, especialmente na área 
de finanças e o clima ruim entre seus 

GiorgioMagini_CANVA

News@TI
Adistec Brasil anuncia parceria com a 
ExaGrid

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraes-
trutura para Data Centers e Segurança da Informação, é a nova 

distribuidora da ExaGrid no Brasil. Com sede em Marlborough, MA 
(EUA), a ExaGrid é o único fornecedor do setor de armazenamento 
de backup em camadas, que oferece suporte para mais de 3.000 
organizações, em cerca de 50 países. “Em um cenário cada vez mais 
orientado a dados, as organizações precisam contar com o parceiro 
certo para mitigar novos vetores de ataques cibernéticos e proteger o 
seu negócio. Estamos entusiasmados para trabalhar com a ExaGrid, pois 
não só temos a oportunidade de oferecer um portfólio mais completo 
aos nossos canais, mas também de inseri-los nas novas tecnologias, 
tendências e inovações que permeiam o mercado de segurança global”, 
comenta José Roberto Rodrigues, country manager da Adistec Brasil 
e Alliance Manager LATAM (www.adistec.com).

Berghem promove Hacking As A Service  
na Febraban Tech 2022

@A Berghem - Smart Information Security é uma empresa brasileira 
de consultoria e serviços de cibersegurança, pronta a atuar junto 

a bancos, fintechs e empresas de software para garantir a segurança de 
sistemas voltados para o Open Finance – estejam eles implementados 
ou em desenvolvimento. O hacking ético, oferecido como serviço pela 
Berghem, é essencial para a verificação de possíveis vulnerabilidades, 
seja em sistemas internos ou nos aplicativos utilizados pelos clientes das 
instituições financeiras. Matteo Nava, CEO da Berghem, chama atenção 
para a importância e vantagens dos sistemas nascerem seguros, pois 
“agora, como os métodos DevSecOps, é possível combinar segurança e 
negócios. Já ficou para trás a mentalidade de implementar determinada 
aplicação ou funcionalidade com vistas a acelerar negócios deixando 
para depois se preocupar com as falhas de desenvolvimento. Hoje está 
claro que os prejuízos, nesse caso, são bem maiores que as vantagens”.

ricardosouza@netjen.com.br

Seis pilares: comunicação pode ser a base de 
um negócio, diz mentor empresarial

Funcionários como vendedores, 
gerentes e até recepcionistas podem 
ter - e têm - um papel determinante no 
sucesso de uma empresa ou negócio.

Muitas vezes os empresários não dão 
o devido valor e atenção a essa ques-
tão e pecam em pensar que um bom 
atendimento e uma boa comunicação 
com os clientes não pode ser a chave 
para transpor barreiras que podemos 
enxergar como inalcançáveis.

O mentor empresarial Gustavo 
Medeiros elencou o que ele chamou 
de seis pilares para um bom funcio-
namento dessa questão. Mas reforçou 
que todos eles se unem para dar sus-
tentação a uma área fundamental do 
processo: a comunicação.

“Alguém pode se perguntar, mas 
como ela se subdivide? É simples de 
entender e eu elaborei uma lista com 
esses seis pontos”, afirmou.

1- Comunicação verbal
“Muito cuidado com o que é dito. 

E você empresário busque ter ciên-
cia do que está sendo dito por seus 
colaboradores. Lembre-se daquele 
clichê: o funcionário é o elo de ligação 
direta entre a empresa e os clientes”, 
informou.

2- Comunicação escrita
“Embora muita gente possa não se 

importar, algumas outras podem. En-
tão busque fornecer capacitação para 
que seus funcionários escrevam bem 

5- Comunicação direcionada
“Tente identificar ao máximo e ter 

atenção total no que de fato o cliente 
quer, busca. Se o objetivo dele é um, 
você vendedor tem que ter o mesmo. 
Ir de encontro a isso e mostrar que 
você conseguirá atender à necessi-
dade”, disse.

6- Comunicação preparada
“Se você entendeu todas as ou-

tras cinco facetas da comunicação 
de negócios, busque cada vez mais 
estudar. Se preparar. Estude o com-
portamento humano, a psicologia, 
sobre vendas (…) esse tem que ser 
o processo e preparação nunca é 
demais”, apontou.

e tenham também consciência do que 
está sendo escrito por eles”, elencou.

3- Comunicação corporal
“Você, vendedor, gerente, tente de-

senvolver gestos que demonstrem que 
você é solicito e que está entendendo 
tudo que o cliente está desejando. 
Mostre que está à disposição, que está 
feliz porque a pessoa está ali”, destacou.

4- Comunicação assertiva
“Como já mencionei na questão da 

escrita, uma comunicação correta pode 
fazer toda a diferença. Então tente ser 
certeiro. Use argumentos inteligentes 
para que toda negociação se desenvolva 
da melhor forma”, argumentou.

Gustavo Medeiros
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