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Coluna do Heródoto

Chegar à presidência 
da república não é 
fácil. Além de provar 
que tem apoio de 
ampla camada 
da população é 
preciso convencer 
os companheiros do 
partido que pode 
ganhar a eleição. 

Os partidos não têm 
programa nem ide-
ologia definidos, são 

mais um aglomerado de 
propostas que promete 
colocar em prática caso 
vençam a eleição. Portanto, 
é vital conquistar o apoio 
dos convencionais, sem os 
quais não se tem legenda 
para concorrer. 

O costume é que seja 
apresentado apenas um 
candidato, não só para 
mostrar ao eleitorado que 
o partido está unido em 
torno de um único nome, 
e que não há disputa que 
possa dividir os políticos. 
O pior cenário é quando o 
partido escolhe um nome 
e um grupo cristianiza o 
candidato e pede voto a um 
adversário. Impensável nas 
democracias mais antigas, 
contudo, no Brasil, o fenô-
meno é comum. 

Isto reforça que as siglas 
são meros conglomerados 
de papeis para atender a le-
gislação vigente, dominados 
por um grupo oligárquico 
que tem em mira dominar 
a máquina burocrática. 
Principalmente a federal, 
imensa, espalhada por todo 
o país, detentora de cargos 
que possam abrigar afiliados 
e filiados dos caciques polí-
ticos. Candidatura indepen-
dente  nem pensar.

Ainda que o ambiente de 
disputas seja raro no inte-
rior dos partidos, a escolha 
é inevitavelmente realizada 
de cima para baixo. Há a 
necessidade de uma cerimô-
nia pública, com discursos 
inflamados e grandiloquen-
tes com ampla cobertura da 
mídia. Jornalista é sempre 
bem-vindo na convenção 
nacional que vai escolher 
o candidato à presidente 
da sigla. 

As chamadas, as análises, 
os comentários têm pouco 
poder de convencer o elei-
torado do acerto da escolha. 
É dirigido mais para os 
políticos espalhados pelos 
estados que tomam decisão 
se vão ou não apoiar o ungi-
do. Não há fidelidade nem 
partidária, nem de nenhuma 
espécie. O que influi é o 
histórico toma cá, dá lá, o 
carreador de apoio das elites 
políticas estaduais. 

O encontro  dos conven-
cionais não tem o tamanho 
e a importância das conven-
ções americanas, com muito 

dinheiro, festa, bandeiras 
nacionais, delegações de 
todas as partes do pais e 
sequências de festas, jan-
tares e convites de toda 
ordem. Um verdadeiro 
woodstock nacional. Os 
partidos brasileiros juntam 
grupos organizados de cla-
ques que, geralmente, têm 
sua despesa bancada não se 
sabe por quem. 

Ou melhor, se sabe, mas 
não se divulga. Afinal nin-
guém quer perder a chance 
de chegar à presidência por 
um detalhe sem importância 
Se quiser vencer na política 
junte-se ao grosso do exér-
cito e deixe as escaramuças 
para os medíocres.

A convenção abre escan-
carada com o filhotismo 
parasitário, a caça desen-
freada por altos cargos 
burocráticos, num país ex-
tremamente necessitado de 
educação  eficiente, de uma 
administração pragmática 
e utilitária. Nas galerias do 
prédio no centro da capital 
do Brasil, os convencionais 
estão divididos. Há dois 
candidatos que disputam a 
legenda. 

De um lado o jurista Rui 
Barbosa, de outro o re-
presentante do Brasil na 
Conferência de Versalhes, 
Epitácio Pessoa. O proces-
so de escolha de dá no meio 
de gritos, xingamentos, 
ameaça de pancadaria e 
até de morte. A reunião 
vira um pandemônio, um 
escarcéu como reproduz 
um jornalista. Sempre 
eles... Há um corre-corre 
no prédio e capangas dos 
caciques regionais são 
acionados. É melhor vo-
tar antes que ocorra uma 
tragédia. 

O ex-ministro da fazenda, 
Rui Barbosa, recebe 42 vo-
tos. O ex- ministro da Jus-
tiça, Epitácio Pessoa,139. 
Vaias e aplausos são ouvidos 
na rua. Rui perde o apoio 
de várias oligarquias regio-
nais ao não abrir mão de 
seu projeto de reforma da 
constituição da república 
de 1891. Havia o temor de 
perda de poder local, o que 
não aconteceria com Epitá-
cio. Isto foi decisivo. 

Aparentemente, houve 
um ruptura da política 
do café com leite, mas o 
paraibano tinha apoio de 
paulistas e mineiros. Resta 
a Rui se atirar na campanha 
pelo Partido Liberal e seu 
oponente pelo Republica-
no. É a segunda derrota do 
Águia de Haia em disputas 
presidenciais. E as oligar-
quias comemoram mais uma 
vitória.

(*) - 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 (*)

Quebra quebra 
na escolha do 
candidato
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Europa: uma nova arma 
contra o ransomware

Chama-se ransomware o crime praticado por hackers que invadem um computador e criptografam 
os arquivos nele contidos, impedindo que sejam usados e cobrando um resgate para fornecer uma 
chave que permita a volta desses arquivos ao normal.

Vivaldo José Breternitz (*)

Quase sempre as vítimas pagam 
o resgate, o que estimula novos 
ataques. No entanto, esse crime 

vem sendo enfrentado na Europa com 
uma nova arma, que   já ajudou mais de 
1,5 milhão de vítimas a descriptografar 
seus arquivos sem pagar resgate, im-
pedindo que cerca de US$ 1,5 bilhão 
acabassem nas mãos de criminosos. 
Os números são da Europol, que pode 
ser entendida como a polícia da União 
Europeia, no aniversário do No More 
Ransom, o programa anti-ransomware 
criado por ela. 

Quando lançado em 2016, o programa 
reunia a Europol, a polícia holandesa e 
algumas    empresas de cibersegurança, 
que colocaram à disposição das vítimas, 
gratuitamente, quatro softwares para 
descriptografia. 

O No More Ransom recebeu a adesão 
de mais polícias, governos, universida-
des e empresas, oferecendo hoje 136 
ferramentas de descriptografia que po-
dem combater 165 tipos de ransomwa-
re, incluindo alguns dos mais populares, 
como GandCrab, REvil, Maze.

São 188 parceiros que mantem um 
portal disponível em 37 idiomas para 
ajudar as vítimas de ataques em todo 
o mundo.  No entanto, a Europol não 

Às vítimas de ataques, a Europol re-
comenda o não pagamento de resgate 
e a ida ao portal No More Ransom para 
obtenção de ajuda, além de comunica-
ção do fato à polícia, pois a análise de 
cada  caso pode  fornecer informações 
adicionais para aperfeiçoamento das 
ferramentas de combate a esses crimes. 

Não temos notícias acerca da existên-
cia de programas como esse no Brasil, 
mas talvez a experiência da Europol 
possa nos ser útil. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

acredita que a batalha está vencida, 
especialmente porque o ransomware 
vem se aperfeiçoando, tornando-se mais 
perigoso e eficaz; assim sendo, continua 
desenvolvendo novas armas e estratégias 
para combater esse tipo de crime. 

Às pessoas físicas e organizações, a   
Europol recomenda fazer backups re-
gulares dos dados para que possam ser 
recuperados sem pagar resgate, garantir 
que o software de segurança e os siste-
mas operacionais estejam atualizados 
constantemente e o   uso de autentica-
ção multifator para ajudar a evitar que 
computadores sejam atacados
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Fusões e aquisições devem crescer entre startups
Com um cenário mais escasso e seletivo 

de investimentos, juros elevados e inflação, o 
segundo semestre de 2022 deve movimentar 
de forma ainda mais expressiva o mercado 
fusões e aquisições de startups brasileiras, 
gerando oportunidades, na visão de Alexan-
dre Liuzzi, diretor de estratégia da Remessa 
Online, principal fintech de transferências 
internacionais do país. 

Liuzzi liderou o processo de M&A (do 
inglês, Mergers and Acquisitions) da fintech, 
adquirida no final do ano passado por R$ 1,2 
bilhão pelo Ebanx, líder em pagamentos inter-
nacionais no Brasil. Anteriormente, ele já havia 
acumulado experiência ao atuar com M&As no 
banco JP Morgan, nos EUA. Com ampla exper-
tise no assunto e ciente das dores e incertezas 
que alguns gestores e fundadores de startups 
podem enfrentar neste movimento, ele traz 
importantes avaliações para a consolidação de 
um processo bem-sucedido de M&A. 

Segundo o especialista observa, os M&As en-
volvendo empresas de tecnologia no Brasil se 
intensificaram nos últimos anos. Foram 247 
operações envolvendo startups, em 2021. 
Se até recentemente, grandes corporações 
compravam startups para internalizar inova-
ções e alcançar ganhos de eficiência, agora 
muitas startups se tornaram protagonistas 
nesses negócios. Cada vez maiores, com 
recursos em caixa e imersas numa cultura 
de inovação aberta, empresas Tech se valem 
de fusões e aquisições para escalarem seus 
negócios. Os objetivos principais são ampliar 
a base de clientes e, consequentemente, seu 
market share, e complementar seu portfólio 
de produtos e soluções num espaço de tempo 
bastante curto. 

Sinergia de metas e objetivos
A aquisição da Remessa Online pelo Ebanx, 

por exemplo, surgiu do bom relacionamento 
entre as partes que, desde 2020, vinham 
conversando sobre outras possibilidades de 
negócios com ganhos de sinergia. “Era uma 
relação de admiração e amizade e, poste-
riormente, de complementaridade entre os 
objetivos das duas empresas”, destaca Liuzzi.

uma opção a ser avaliada. O melhor momento 
para negociar, é justamente aquele em que 
você não precisa necessariamente vender a 
sua operação.

2 - Sua empresa precisa estar organiza-
da: Antes de pensar em uma possível venda 
do negócio, é necessário que a sua startup 
esteja organizada com as questões contábeis, 
de governança e com um histórico que tenha 
consonância com as melhores práticas e di-
retrizes do mercado. 

3 - Esteja aberto a propostas e negocia-
ções: É importante estar aberto a conversas 
sobre possíveis fusões e aquisições, mesmo 
que existam investidores querendo colocar 
dinheiro na sua mesa ou que a empresa já 
esteja capitalizada. Nesta toada, você acaba 
desenvolvendo um relacionamento com o 
mercado, criando oportunidades e um proces-
so competitivo. Mesmo que não exista agora 
a necessidade ou interesse em vender, esta 
postura aumentará as chances de sucesso, 
caso mude de ideia.

4 - Entenda todos os aspectos de um 
possível M&A: Organize bem o raciocínio, 
visualizando o que, de fato, significaria a 
possibilidade de M&A, tanto em questões 
qualitativas quanto quantitativas. Visualize a 
venda da sua empresa, bem como os termos 
envolvidos, verifique se a operação teria o 
consenso dos sócios, se existem sinergias 
reais nesta possibilidade de transação, entre 
outras questões. 

5 - No caso de uma possível fusão, veri-
fique se há sinergia e complementaridade: 
Quanto maior for a empresa que será adquirida 
em relação a que fará a compra, mais compli-
cada poderá ser a questão da governança na 
integração dos processos. Neste sentido, é 
necessário pensar nas culturas, sinergias, nos 
dias após a compra. Lembrando que um M&A 
envolve não somente a negociação e a parte 
contratual, mas a capacidade da organização 
e da gestão estar em duas empresas. Qual 
o custo-benefício desta operação versus o 
crescimento orgânico?

O bate-papo sobre uma possível parceria 
evoluiu até se transformar em M&A, em de-
zembro de 2021. “O fator decisivo foi pensar 
que faríamos parte de algo maior, que aceleraria 
o desenvolvimento da empresa e das pessoas 
envolvidas”, conta. 

Segundo explica Liuzzi, um grande desafio 
durante o processo de M&A, é chegar a um 
fator comum em relação ao valuation (quanto 
custa a organização). No entanto, outro ponto 
extremamente relevante é o day after, após a 
transação, principalmente em uma fusão. “Muito 
além do valuation, na Remessa pensamos em 
como funcionaria a retenção das pessoas en-
volvidas, o caminho que seria percorrido em 
conjunto e a continuidade do nosso sonho”, diz. 

Dicas valiosas de M&A para os funda-
dores de startups

Depois de ocupar diferentes posições em 
mesas de negociação de M&A, Alexandre Liuzzi 
reúne abaixo um conjunto de experiências valio-
sas sobre o tema, em formato de dicas. Confira:

1 -Tenha mais de uma alternativa: Quando 
se considera um M&A, é importante ter mais de 
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News@TI
Solutions" resume os recursos relativos de mais de 50 forne-
cedores de software/provedores de serviços. Cada provedor 
é posicionado com base em dados quantitativos coletados 
de provedores, dados internos da ISG e/ou dados obtidos 
por meio de pesquisas secundárias. Em cada quadrante, os 
fornecedores são categorizados como líderes, desafiantes de 
produtos, concorrentes ou desafiantes de mercado (https://
www.unisys.com/pt/).

Líder em serviços de nuvem privada e híbrida 
de última geração no Brasil e EUA

@A Unisys anunciou que a empresa global de pesquisa e 
consultoria em tecnologia Information Services Group 

(ISG) reconheceu a companhia como líder global por suas 
soluções de nuvem e infraestrutura em relatórios publicados 
nos EUA e no Brasil. O relatório 2022 ISG Provider Lens™ 
"Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & 
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