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Rejeição,  
virus mortal

A rejeição a candidato 
pode ser fatal. E 
o pleito deste ano 
mostra que os dois 
candidatos com mais 
chance de chegar ao 
segundo turno – Lula 
e Bolsonaro – têm altos 
índices de rejeição. 

O petista em torno de 
40% e o presidente 
perto de 60%, em 

pesquisa recente da Qua-
est. Quando um candidato 
registra um índice de rejei-
ção maior que a taxa de in-
tenção de voto, é prudente 
providenciar a ambulância 
para entrar na UTI eleitoral. 
Caso contrário, morrerá 
nas primeiras semanas do 
2º turno. A rejeição é uma 
predisposição negativa que 
o eleitor adquire e conserva 
em relação aos perfis.

Para compreendê-la, é 
preciso compreender suas 
razões. A equação aceita-
ção/rejeição se fundamenta 
na reação emotiva de inte-
resse/desinteresse, simpa-
tia/antipatia, que Pavlov 
chama de reflexo de orien-
tação. A rejeição tem uma 
intensidade que varia de 
candidato para candidato.

Em São Paulo, Paulo Maluf e 
Orestes Quércia são inseridos 
na moldura de alta rejeição, re-
sultante do estigma de corrup-
ção com que foram brindados 
ao longo de décadas. Quércia, 
em 1990, foi amarrado ao 
conceito: “quebramos o Ba-
nespa, mas elegeremos o Luiz 
Antônio Fleury.” Frase que 
ele e o próprio Fleury sempre 
negaram ter sido feita. Mas o 
lema pegou. Maluf passou a 
administrar a rejeição depois 
de muito esforço. 

Tentou mudar comporta-
mentos, tornou-se menos 
arrogante, deixou o nariz 
menos arrebitado, descen-
do-o para uma posição de 
humildade e começando a 
conversar humildemente 
com todos. Mas a voz ana-
salada o prendia na cadeia 
da antipatia.

Erros e rejeições de ad-
versários contribuíram para 
atenuar a predisposição ne-
gativa contra ele, purgando-
-se, então, por pecados de 
outros. “Ruim por ruim, vou 
votar em mim”, lema de Ti-
ririca (PL-SP) para agarrar 
os eleitores. 

Em regiões administra-
das pela velha política, a 
rejeição a determinados 
candidatos se soma ao fami-
lismo. Em alguns Estados, 
sobrenomes tradicionais 
acabam saturando perfis. 
Em quase todas as regiões, 
há altos índices de rejei-
ção, comprovando que os 
eleitores, mais racionais e 
críticos, querem passar uma 
borracha em domínios per-

petuados. O voto, mesmo 
de maneira lenta, sobe do 
coração para a cabeça.

A rejeição pode ser atenu-
ada, quando o candidato vai 
a fundo nas causas que cor-
roem seu nome. Pesquisas 
qualitativas indicam certos 
fatores: atitudes, jeito de 
encarar o eleitor, oportu-
nismo, mandonismo, orgu-
lho, vaidade, arrogância, 
desleixo, compra do voto, 
história política negativa, 
envolvimento em escân-
dalos, ausência de boas 
propostas, descompromisso 
com demandas sociais.

Não se equaciona a rejeição 
da noite para o dia. Quando 
o candidato demonstra muita 
pressa para diminuí-la ou 
entra na malha do populismo, 
a atitude será percebida. 
Nesse caso, pode ocorrer 
bumerangue, a ação se vol-
tando contra o populista. 
Ganha força a predisposição 
contra ele. Trabalhar com a 
verdade, eis um ponto-chave 
para diminuir a rejeição. O 
eleitor distingue factoides de 
fatos políticos, boas de más 
intenções, propostas sérias 
de coisas mirabolantes.

A rejeição de Luiz Inácio 
e Jair Bolsonaro tem causas 
conhecidas. Lula leva consi-
go a imagem da divisão no 
país, pobres contra ricos, a 
luta de classes, Nós contra 
Eles. Por mais que tente 
escorregar, hoje, para che-
gar ao centro do corrimão, 
continua causando medo. O 
temor de que possa alterar 
as regras de nossa democra-
cia. O petismo ainda não se 
livrou da carga pesada de ter 
erigido uma “catedral ética”, 
desmoronada com as águas 
da Operação Lava Jato.

Bolsonaro carrega a iden-
tidade da direita radical, 
ameaçando se escudar nas 
forças armadas para asse-
gurar o poder por anos a 
fio. O autoritarismo por ele 
encarnado se faz presente 
na expressão virulenta com 
que atira contra adversários, 
manchando a liturgia gover-
namental e emporcalhando 
a imagem das instituições. 
Exemplo foi esse encontro 
com embaixadores para es-
crachar as urnas eletrônicas 
e denunciar, sem provas, a 
fraude nas eleições brasilei-
ras. São ações destempera-
das para mobilizar as bases.

Menos de 70 dias para o 
pleito serão suficientes para 
diminuir a rejeição? Um 
terceiro nome poderia se 
viabilizar? O eleitor deixará 
de votar ou votará em bran-
co caso não tenha opção? 
P.S. É possível o registro de 
abstenção, votos brancos e 
nulos ultrapassando a casa 
dos 30%. A conferir.

  
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

A ISS está chegando ao fim 
de sua vida útil

Começou a contagem regressiva para o fim da ISS, Estação Espacial Internacional, que entrou em 
operação em fins do ano 2000. 

Vivaldo José Breternitz (*)

A NASA anunciou que em 2030 a 
ISS iniciará uma lenta descida 
rumo à Terra, em uma complexa 

operação, pois seu peso de 420 tone-
ladas exige cuidados para evitar que 
caia em áreas habitadas. 

Em 2031 a ISS cairá no mar, no Pon-
to Nemo, um local também chamado 
Polo da Inacessibilidade, que fica no   
Oceano Pacífico, nas coordenadas 49° 
Sul e 123° Oeste.

Não há local mais distante de terra 
firme que o Ponto Nemo; ele fica a 
2.700 quilômetros da ilha Ducie, que 
não é habitada e é rodeada de recifes 
de coral.

O Ponto Nemo foi batizado em home-
nagem ao Capitão Nemo, personagem 
do romance Vinte Mil Léguas Subma-
rinas, escrito por Júlio Verne – era o 
comandante do submarino Nautilus. 
Nemo significa "ninguém" em latim, 
pois muito pouco se sabia de seu pas-
sado; é um personagem fascinante, do-
tado de vasto conhecimento científico. 

Esperemos que a nova estação induza 
à cooperação internacional, lembrando 
que a ISS já recebeu tripulantes de 
diversas nacionalidades, inclusive o 
brasileiro Marcos Pontes.  

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

A desativação da ISS estava prevista 
para 2024, mas o presidente americano 
Joe Biden anunciou há algumas semanas 
a extensão de sua vida útil até 2030, de-
vendo ser substituída por uma estação 
construída por um grupo de empresas 
privadas, sob a coordenação da Nano-
rack, Northrop Grumman e Origin.
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News@TI
Teclados gamer que combinam alto 
desempenho com visual discreto

@A Razer, marca líder 
mundial em estilo 

de vida para gamers, aca-
ba de anunciar o retorno 
da aclamada linha de 
teclados Deathstalker, 
agora composta pelos no-
vos DeathStalker V2 Pro, 
DeathStalker V2 Pro Tenkeyless e DeathStalker V2. Com design sóbrio 
e discreto, a linha DeathStalker V2 é ideal para jogadores que procuram 
um teclado para desktops com muita ergonomia e fácil de organizar. 
Todos os novos produtos DeathStalker têm foco no alto desempenho 
e, por isso, apresentam duas variantes dos switches ópticos low-profile 
da Razer, uma linear e outra “clicky” (com cliques mais acentuados). 
Além da experiência premium oferecida pelos periféricos, os usuários 
dos teclados DeathStalker V2 poderão aproveitar a leveza, resistência e 
beleza de uma estrutura fina de alumínio de qualidade superior e teclas 
com gravação dos comandos a laser com revestimento ultradurável 
(https://www.razer.com/campaigns/win-it-your-way).

Azion lança Marketplace para aplicações de 
Edge Computing

@A Azion lançou seu marketplace global, que é um catálogo de soluções 
integradas de parceiros da plataforma de edge da empresa. O market-

place simplifica o acesso a uma rede de edge distribuída globalmente, 
permitindo que ISVs, comunidades open-source e desenvolvedores de 
software ofereçam suas soluções na Plataforma de Edge da Azion, utilizada 
por empresas no mundo todo. A Azion é uma plataforma full-stack que 
simplifica e acelera a maneira como as empresas criam, protegem, entregam 
e observam aplicações modernas em qualquer lugar. O relatório The Q4 
2021 Forrester Wave™: Edge Development Platforms citou a Azion como 
“a melhor opção para times que precisam de performance de edge global...”. 
Assim, essas empresas podem beneficiar-se da rede da Azion, com mais de 
100 edge locations distribuídas globalmente, ou utilizar a plataforma para 
orquestrar suas próprias infraestruturas em multi-cloud, on-premise ou 
dispositivos remotos. Isso permite que, atualmente, milhares de negócios, 
contabilizando mais de 100.000 aplicações, utilizem a Azion para criar e exe-
cutar edge applications de latência ultrabaixa com a maior eficiência (https://
www.azion.com/pt-br/marketplace?utm_campaign=%5B2022%5D%20
Press%20Releases&utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_
term=Press&utm_content=press-release-marketplace-br).

ricardosouza@netjen.com.br

5G: quais os desafios de Segurança para a nova 
estrutura?

O primeiro marco do cronograma 
de implementação do 5G no Brasil 
já está próximo. Até 31 de julho 
todas as capitais do país e o Dis-
trito Federal deverão possuir pelo 
menos uma antena para cada 100 
mil habitantes, número dez vezes 
maior do que o usado atualmente 
com a tecnologia 4G. Entretanto, 
em janeiro de 2022, o Ministério das 
Comunicações informou que apenas 
12 capitais já estavam totalmente 
prontas para receber a tecnologia, 
tanto em infraestrutura quanto em 
legislação.

Segundo a Conexis (Sindicato 
Nacional das Empresas de Telefonia 
e de Serviço Móvel Celular e Pesso-
al), as empresas de telecom devem 
investir mais de 30 bilhões de reais 
em 2022, não incluindo os valores 
dispendidos no leilão do 5G. Diante 
do investimento a ser realizado pelas 
empresas para implantação de toda 
a infraestrutura necessária para 
atendimento ao cronograma firma-
do que prevê, até julho de 2029, a 
disponibilização de uma antena para 
cada 15 mil habitantes em todas as 
cidades com população acima de 30 
mil habitantes, é fundamental que as 
organizações estruturem um plano 
de segurança de seus ativos, o que, 
consequentemente, garantirá o pleno 
funcionamento dessas estruturas.

Falando sobre segurança de ativos 
utilizados na distribuição dos servi-

que visem o aumento de produtivi-
dade, aliada à mitigação de riscos 
ao negócio, é fundamental.

O primeiro passo é o mapeamento 
das condições de segurança das re-
giões onde está prevista a implanta-
ção de uma estrutura, que deve ser 
embasado em dados de segurança 
pública e da própria operação da 
empresa. Com essas informações é 
possível traçar a melhor estratégia 
e definir quais os recursos de segu-
rança, físicos ou eletrônicos, serão 
úteis para preservação dos ativos.

Envolvendo esse aparato, é ne-
cessário um trabalho contínuo de 
inteligência para o monitoramento 
das regiões de maior complexidade 
e com importância estratégica para 
as empresas, já que o cenário de 
segurança é regionalizado e está em 
constante transformação.

A sinergia entre processos, tec-
nologias e pessoas, apoiados em 
informações e numa gestão ativa, 
permitirão que as empresas que le-
varem esses pontos em consideração 
possuam vantagem em relação aos 
seus concorrentes, pois conseguirão 
atender onde as demais não chegam, 
além de conquistar a confiança dos 
seus clientes por meio da disponibi-
lidade do serviço contratado.

(Fonte: André Ferreira é consultor sênior de 
segurança empresarial na ICTS Security, empresa 
de origem israelense que atua com consultoria e 

gerenciamento de operações em segurança).

ços de telecom, também segundo a 
Conexis, somente em 2021, mais de 4 
milhões de metros de cabos de cobre 
foram subtraídos das estruturas das 
operadoras de telecom. Um número 
alarmante que traz preocupações com 
a implantação do 5G, pois a substi-
tuição dos cabos de cobre pela fibra 
ótica tende a ser acompanhada pela 
migração do delito para outros tipos 
de materiais.

Para a implantação do 5G é neces-
sária maior densidade de estruturas 
para distribuição do serviço e, conse-
quentemente, mais pulverização de 
equipamentos nas áreas atendidas. 
Com esse cenário, o grande desafio 
é: como garantir a segurança desses 
ativos? A missão não é nada fácil e a 
estruturação desses projetos calça-
dos em metodologias de segurança 
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André Ferreira

Minsait anuncia parceria com a Celonis para 
aportar valor aos processos de negócio

A parceria ajudará as empresas de 
todos os setores a obter os insights 
necessários para atualizar e otimizar 
continuamente seus processos de 
negócios, impulsionando a eficiên-
cia operacional, reduzindo custos e 
melhorando a experiência do clien-
te. A Minsait integrou os recursos 
de gerenciamento de execução e 
mineração de processos orientados 
por dados da Celonis em suas ferra-
mentas e plataformas para fornecer 

novos patamares de transparência 
e informações para uma tomada de 
decisão mais ágil e eficaz. A Minsait 
já possui experiência relevante 
com essa tecnologia em clientes de 
setores como Telecomunicações, 
Serviços Financeiros e Indústria e 
Consumo, alcançando uma entrega 
de valor significativa que impacta 
diretamente na demonstração de 
resultados dos nossos clientes (ht-
tps://www.minsait.com/es). 


