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Coluna do Heródoto

As eleições chegaram. 
A população se 
aglutina em volta 
dos candidatos à 
presidência da 
república. 

Poucos são os que cha-
mam atenção para a 
eleição dos deputados 

federais. Deixam para esco-
lher na última hora. Com isso 
o clientelismo, cumpadrismo 
e patriarcalismo chegam ao 
auge. A maioria dos eleitores 
não sabe bem o que fazem 
os deputados na Câmara 
Federal, na capital do Brasil. 
O que mobiliza são os nomes 
de homens que lutam para 
dirigir o país e melhorar as 
condições de vida de todos. 

É a busca, mais uma vez, do 
salvador da pátria, um super-
-homem que, sozinho, é capaz 
de dirigir a nação como um 
piloto de caça na guerra. O le-
gislativo é entendido apenas 
com um complemento, para 
muitos um estorvo, que cria 
dificuldade para o líder da 
nação governar. A publicida-
de também se concentra nos 
cargos majoritários, por isso 
resta aos políticos menores 
recorrerem aos seus currais 
eleitorais para se perpetuar 
na deputância. 

O Brasil está longe de um 
sistema eleitoral com o voto 
distrital. Ele não interessa a 
nenhuma das elites regionais, 
pois uma de suas caracte-
rísticas é a identificação do 
agente em uma república 
democrática representati-
va. As discussões, debates, 
bate-bocas são em torno dos 
candidatos à presidência. Por 
isso  os partidos escolhem os 
candidatos bons de votos, 
capazes de ganhar a eleição 
e fazer uma boa bancada no 
Congresso Nacional. 

Sabem que é de lá que saem 
as leis que beneficiam as elites 
políticas e que também podem 
brecar a ação do executivo, 
caso este se disponha a tolher 
alguns direitos e privilégios 
que tem origem no passado. 
De um lado os conservadores 
se dividem em pelo menos 
dois grandes partidos que 
representam o pensamento 
da direita, favoráveis ao livre 
mercado e a participação do 
capital internacional na eco-
nomia brasileira. 

Um deles reúne os pro-
prietários de grandes glebas 
de terras,  são refratários 
a uma reforma agrária, à 
intervenção do estado na 
economia, fundação de novas 
empresas estatais e qualquer 
mostra de política socializan-
te. Outro é constituído de 
parte da burguesia urbana, 
onde despontam os indus-
triais, banqueiros, rentistas 
e membros da classe média 
intelectualizada. 

Na outra ponta o partido 
populista, apoiado firme-
mente pelos sindicatos e 
organizações de trabalhado-
res, alicerçado por uma elite 
de inspiração esquerdista, 
favorável a uma economia 
nacionalista de aliança do 
Estado com a burguesia 
nacional. Acusam o capital 
internacional de querer ex-
plorar as riquezas brasileiras, 

capitaneada pelo imperia-
lismo americano, o eterno 
interventor nos assuntos 
internos da América Latina. 

Os eleitores mais politiza-
dos distinguem as diferenças 
entre essas correntes, o que 
não acontece com boa parte 
da população com baixo nível 
de escolaridade e participação 
política. É verdade que as con-
venções partidárias deixam 
de ser meros banquetes com 
os caciques e passam a atos 
públicos com a participação 
de populares. A maior parte 
deles cabos eleitorais, nepo-
tes, filhotes políticos e mem-
bros de claques, muitas vezes 
remuneradas ou conduzidas 
sem saber o que faziam por lá.

Os militares tem o seu 
próprio candidato. Pela se-
gunda vez um deles disputa 
a presidência da república. 
Analistas dizem que tem 
pouca chance uma vez que 
a direita está dividida com 
outro candidato. A esquerda 
nacionalista tem um único 
candidato que propõe de-
senvolver o país, melhorar 
as condições do povo, utilizar 
todo o poderio econômico 
para preservar as riquezas na-
cionais através das estatais. 

Ele promete impedir que 
as Sete Irmãs abocanhem o 
petróleo, uma riqueza que 
pertence a todo o povo bra-
sileiro e não aos acionistas 
de Wall Street e da City. 
Apregoa a experiência de 
já ter governado o Brasil e 
ser responsável pela fase 
de intensa industrialização. 
O PTB, Partido Trabalhista 
Brasileiro, tem com candida-
to para as eleições de 1950, 
o ex- ditador Getúlio Vargas. 
Os militares ressuscitam o 
velho brigadeiro Eduardo 
Gomes, candidato da UDN, 
União Democrática Nacional. 

O PSD, Partido Social De-
mocrata, organicamente o 
maior partido do país, lança 
a candidatura do mineiro 
Cristiano Machado. A popu-
laridade de Vargas é avas-
saladora especialmente nas 
grandes cidades, com apoio 
principalmente dos operários, 
que atribuem a ele as leis 
trabalhistas e os progressos 
sociais. A campanha se faz 
através de comícios em praças 
públicas em todo o país. 

Vargas reúne grandes mul-
tidões e procura ser o mais 
conciliador possível com 
o seus antigos opositores. 
Com isso consegue dividir o 
PSD. Parte dele abandona o 
candidato da sigla para apoiar 
Getúlio. O resultado é a vitória 
do gaúcho, brigadeiro em se-
gundo e Cristiano em terceiro. 
O fenômeno de abandonar o 
candidato do próprio partido 
e aderir a outra candidatura 
entra para a história do Brasil 
como  “cristianização“ . 

Os jornalistas que cobrem o 
pleito descrevem o fato e se 
perguntam em suas colunas 
nos jornais se isso poderia 
algum dia a voltar a acontecer 
no país.

(*) - Jornalista da Record Newa, R7 e 
Nova Brasil,  ex-presentador do 'Roda 

Viva', na Tv Cultura, e do Jornal  
da CBN. Mestre em História  
pela USP e inscrito na OAB  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Partido 
Dividido

São Paulo, sexta-feira, 05 de agosto de 2022 Negócios6

Marinha americana aposta 
em navios não tripulados

A Marinha dos EUA pretende colocar em operação, até 2045, 150 navios totalmente controlados e 
operados por inteligência artificial. Isso representará um terço de sua frota.

Vivaldo José Breternitz (*)

Esses navios poderão ser me-
nores e de operação mais 
barata, porque não terão 

tripulantes a bordo. Com isso, a US 
Navy pretende resolver também um 
problema que enfrenta há anos, a 
falta de pessoal: neste momento, 
apenas 89% de seus quadros estão 
preenchidos, apesar das intensas 
campanhas de recrutamento. 

Essas informações constam do 
relatório “Navigation Plan 2022”, 
liberado pela força em fins de julho 
e que lista o que pretende fazer 
para garantir o controle dos mares, 
tornando-se apta a enfrentar pos-
síveis oponentes, especialmente a 
China.

O plano menciona também outras 
necessidades, como cerca de 350 
navios convencionais e 3 mil aerona-
ves, o que representa um aumento 
dramático em relação aos apenas 
75 novos navios adicionados à frota 
nas últimas duas décadas. A Marinha 
opera atualmente 300 navios.

Alguns veem com ceticismo a pos-
sibilidade da Marinha obter o que 
pretende, pois é preciso aprovação 

se precavesse contra o perigo de 
tornar-se prisioneira de uma elite 
científico-tecnológica voltada à 
corrida armamentista e aos lucros 
provenientes dela, evidentemente.  

Eisenhower deveria saber do 
que estava falando, pois antes de 
ser presidente fora o comandante 
das forças aliadas na Europa du-
rante a Segunda Guerra Mundial,   
o primeiro comandante da OTAN e 
presidente da Columbia University.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

do Congresso para liberação dos 
recursos financeiros necessários. 
Militares expressam sua preocu-
pação com o tema, alegando que a 
China e a Rússia já estão testando 
equipamentos desse tipo. 

Frente a notícias como essa, 
vale a pena lembrar o que disse 
o presidente americano Dwight 
Eisenhower em seu discurso de 
fim de mandato, em 17 de janeiro 
de 1961: “é injustificada a influ-
ência que o complexo militar-
-industrial vem crescentemente 
conquistando". Pediu à nação que 
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Afinal, estamos realmente seguros?  
Dicas de cibersegurança para sua empresa

A digitalização dos processos, o armaze-
namento em nuvem e o desenvolvimento de 
ferramentas como a Internet das Coisas, fazem 
com que, cada vez mais, as empresas precisem 
armazenar, em servidores, seus dados e de 
seus consumidores. Mediante aos avanços da 
digitalização, o debate acerca da proteção de 
dados e informações ganhou mais notoriedade, 
e com isso a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) foi implementada para estabelecer um 
padrão nas normas de segurança. 

A cibersegurança nada mais é do que uma 
proteção de sistemas de computador contra 
roubo, danos ou acesso indevido. Não só a 
parte de dados como a questão de hardware, 
tudo que possa causar interrupção ou entrada 
indevida de usuários. É uma temática extrema-
mente importante, porque é lei, então devemos 
cumprir pela boa execução dela.   

Ao se atacar o site de um órgão ou entidade 
pública muitos riscos vêm à tona. Afinal, é ex-
tremamente delicada a questão de ter acesso 
a um banco de dados com uma infinidade de 
informações que podem levar a diversos crimes: 
coleta de dados para um ataque direcionado 
a uma pessoa, utilização desses dados para 
enganar empresas, fazer extorsões ou abrir 
contas em outros bancos. Tudo depende do 
intuito do invasor, por isso é necessário ter 
bastante cuidado em relação a vazamentos, 
como exposição de dados sensíveis que podem 
ser utilizados para comercialização no mercado 
da deep web ou em alguma ação relacionada.  

Invadir um site ou órgão público com o qual 
se difere politicamente também pode ser um 
pretexto. Isso, geralmente, se dá com equipes 
de profissionais que são extremamente quali-
ficados para fazer ataques sem deixar rastros.  

Ademais, precisamos nos proteger de difama-
ções, ameaças tecnológicas, que são os próprios 
vírus, bugs, defeitos técnicos de invasão na web, 

instituição pública. É difícil, mas não é impos-
sível evitar os ataques cibernéticos. Adotar 
medidas como realizar um mapeamento, uma 
matriz de risco e identificar o que se pode 
fazer; criar objetivos de segurança; garantir a 
consistência de dados, prevenindo a criação 
não autorizada e alteração de instituição de 
dados; garantir a legitimidade dos usuários e 
tantas outras formas são viáveis. 

Investir nessas áreas é o caminho que vai 
garantir a confidencialidade, integridade, dispo-
nibilidade, autenticidade e a legalidade, pilares 
da segurança da informação na sua empresa, 
seja ela uma govtech, ou não.  

 
(Fonte: Diogo Catão, CEO da Dome Ventures, uma 

Corporate Venture Builder GovTech que nasceu 
com o propósito de transformar o futuro  

das instituições públicas no Brasil - 
domeventures@nbpress.com)

sabotagens, fraudes de próprio erro humano ou 
um descuido e senhas compartilhadas.   

Tudo que mencionei até agora é num contexto 
geral. Colocando em foco as govtechs, startups 
que têm como propósito gerar inovação para 
a gestão pública, possivelmente sejam mais 
atrativas aos hackers por conterem dados 
extremamente sensíveis, como os oriundos da 
declaração do Imposto de Renda. Assim como 
dados de bancos, empresas de sistema financeiro, 
que tratam com essa sensibilidade, as govtechs 
têm dados do governo também, que podem ser 
comercializados e, dessa maneira, prejudicar 
pessoas, empresas e até mesmo os próprios 
órgãos públicos.  

Para evitar isso, é preciso adotar controles 
físicos, tecnológicos e humanos personalizados 
que viabilizem a administração dos riscos e criem 
um nível de segurança adequado ao negócio, à 

News@TI
2º andar serão transmitidos, ao vivo, no site do evento – https://
www.febrabantech.com/. Para acompanhar, basta se cadastrar 
pelo mesmo link.

Rio recebe Festival Internacional de Robótica 
pela primeira vez

@É hora de torcer! As escolas Firjan SESI Barra do Piraí e Nova 
Friburgo irão mostrar suas habilidades no Festival Internacio-

nal de Robótica. Organizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) 
e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o 
torneio acontece entre sexta-feira (5) e domingo (7), no Pier Mauá, 
no Rio de Janeiro, com a participação de 990 estudantes de 37 
países. Serão três dias de muita tecnologia, ciência, engenharia 
e troca cultural entre crianças e adolescentes, de 9 a 19 anos. O 
festival de robótica será aberto ao público, com entrada gratuita 
e sujeita à lotação, que também poderá participar de atividades 
experimentais de ciência, artes e tecnologia. O evento integra o 
calendário oficial desta temporada da FIRST – organizadora de 
competições de robótica em todo o mundo.

PicPay Store lança Gift Cards de Roblox

@Os usuários do PicPay, maior aplicativo de pagamentos do país, 
agora podem comprar créditos de Roblox na PicPay Store. Para 

celebrar o lançamento, os Gift Cards terão 15% de cashback para 
até dez compras por CPF. A Roblox, uma das maiores plataformas 
de entretenimento online do mundo, oferece mais de 11 milhões de 
experiências criadas por desenvolvedores que fazem parte da sua 
comunidade. O Brasil é o segundo maior desenvolvedor e criador, 
atrás apenas dos EUA. A novidade é fruto de uma parceria com a 
Blackhawk Network Brasil, líder em soluções de pagamentos como 
o cartão-presente (https://www.blackhawknetwork.com/br-pt).

Painéis selecionados do FEBRABAN TECH 2022 
terão transmissão online e gratuita

@O público terá acesso, de forma online e gratuita, a uma 
seleção de painéis do FEBRABAN TECH 2022, maior evento 

de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina, 
que acontece entre 9 e 11 de agosto na Bienal de São Paulo, no 
Parque do Ibirapuera. Todos os debates do Auditório FEBRABAN 
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