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Cinco  
cenários

O cotidiano da política 
é uma gangorra. A 
tensão sobe e desce. As 
expectativas fluem ao 
sabor dos momentos. 

As dúvidas ganham vo-
lume, puxadas pelos 
protagonistas. Em 

ano eleitoral, a dois meses 
das eleições, e tendo em 
vista que a contenda usará 
armas nunca d’antes vistas, 
não é de surpreender que a 
guerra seja a mais violenta 
da atualidade.

Trata-se de um pleito 
que fará o Brasil caminhar, 
amanhã, pelos caminhos 
da esquerda ou da direita. 
A contar com o maior cofre 
eleitoral de todos os tempos. 
E a abarcar o maior número 
de eleitores, cerca de 156 
milhões. 

Na paisagem de fundo, 
mais de 30 milhões de 
pessoas sem acesso à mesa 
do pão, habitantes do terri-
tório da extrema carência. 
Mostrando, ainda, classes 
médias divididas entre dois 
candidatos e uma parcela, 
que tende a crescer, ansiosa 
para achar a saída da duali-
dade, um perfil identificado 
com inovação. Essa moldura 
pode se alterar nas próxi-
mas semanas, a depender da 
barreira a ser transposta pe-
los corredores. O obstáculo 
deverá aparecer no dia em 
que o país comemorará os 
200 anos da independência, 
7 de setembro próximo. 

A muralha a ser ultrapas-
sada tem sido reforçada com 
a argamassa produzida nos 
fornos do presidente Bol-
sonaro, cujos componentes 
incluem uma parada militar 
na avenida Atlântica, no 
Rio de Janeiro, o convite 
para as massas compare-
cerem ao evento, ataques 
reiterados a membros do 
Poder Judiciário e às urnas 
eletrônicas e a indignação 
contra manifestos em favor 
da democracia.

O que aguarda o país, 
após 7 de setembro? Paz 
ou guerra? Que o leitor 
tire suas conclusões, após 
tentar extrair os efeitos dos 
seguintes cenários:

1. Mar bravio – O desfile 
de 7 de setembro – militares 
de diversas categorias e pos-
tos, tanques esmagando o 
asfalto, continência dirigida 
ao comandante-em-chefe 
das Forças Armadas, ele 
mesmo, o presidente da 
República - tem o condão 
de mostrar que o capitão 
Jair é poderoso e tem forças 
para anunciar medidas de 
caráter extraordinário. 

Medidas que disfarcem a 
imagem de um golpe, fenô-
meno que desviará o país 
de sua rota, mas possível de 
ocorrer, principalmente se a 
mobilização de rua implicar 

devastação, quebra-quebra, 
desordem, conflitos. Hipó-
tese que será viável/inviável, 
a depender do comporta-
mento das Forças Armadas,

2. Céu de brigadeiro – 
O evento de 7 de setembro 
ocorrerá com tranquilidade, 
sem açodamento, brigas 
entre alas, soldados cum-
prindo sua tarefa de desfilar, 
votos de paz e harmonia 
social, expressos pela socie-
dade civil. O presidente se 
manteria de boca fechada, 
sem jogar lenha na fogueira 
e até jogando água em algum 
fogo persistente. Desse 
modo, o céu de brigadeiro 
seria visto até outubro, mês 
do primeiro e do segundo 
turnos.

3. Horizonte turvo – 
Nuvens plúmbeas, pesadas, 
prenunciando raios, trovão 
e chuva intensa, emergirão 
em todos os quadrantes, e 
seus primeiros sinais apare-
ceriam no dia 7 de setembro, 
com escaramuças desfecha-
das por alas bolsonaristas e 
grupos lulopetistas. 

O prenúncio de guerra, 
a se travar nas ruas após a 
comemoração cívica, criaria 
as condições para o presi-
dente continuar seu discur-
so belicoso. E preparar o 
espírito de suas bases para 
a alteração das regras no 
tabuleiro democrático, caso 
o vencedor do pleito seja o 
candidato das esquerdas. 
As instituições da República 
reagirão e a gangorra de 
tensões voltará à paisagem.

4. Luz no fim do túnel 
– A policromia do arco-íris 
será manchada com borrões 
e pichações, nos próximos 
dias, que enfeiarão o desfile 
de 7 de setembro, abrindo 
buracos na sociedade, con-
tribuindo para os polos do 
extremo ideológico acirra-
rem suas divergências. 

A polarização chega ao 
pico da montanha. Mas 
acende uma luz no fim do 
túnel. Toma corpo a taxa de 
racionalidade. E tal impulso 
viabiliza um terceiro nome, 
um perfil com um discurso 
de harmonia e reinserção do 
país na roda do desenvol-
vimento. Pode ser utopia. 
Mas...

5. Visita do Imponderá-
vel – Uma visita do Senhor 
da Imprevisibilidade tam-
bém é possível. Para evitar 
o mau agouro, este analista 
deixa de lado as hipóteses 
desse cenário.

Seja qual for o cenário, 
urge crer no Brasil, com 
seu território continental, 
riquezas naturais, belezas 
incomparáveis, pedaço im-
portante do planeta. E que, 
um dia, realizará o sonho de 
uma grande Pátria: a revo-
lução da Educação.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*) 

300 Franchising oferece mais de 100 vagas 
de emprego em várias áreas

@A 300 Franchising, maior aceleradora de franquias do Brasil, está com 
mais de 100 vagas de emprego abertas. As posições são para as áreas 

de gente e gestão, comercial, financeira, jurídica e TI; todas no formato 
presencial para Joinville - SC. As oportunidades contemplam diversos níveis 
de escolaridade, tanto para quem tem ensino médio completo como para 
profissionais de nível superior. Para se inscrever nos processos seletivos, 
o candidato deve acessar o Portal de Carreiras da empresa no endereço: 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

da América Latina. No encontro, foram apresentadas as novidades 
desta edição, com destaque para as mais de 100 horas de conteúdos 
pagos e gratuitos, as oito pesquisas inéditas e os mais 200 speakers 
nacionais e internacionais que estarão presentes entre os dias 13 e 
15 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Vale lembrar 
que neste ano o Latam Retail Show terá sua primeira edição fígital, 
ou seja, ela será física, em São Paulo, e transmitida para toda a 
América Latina, por meio de spots distribuídos em diversas cidades 
do continente (https://latamretailshow.com.br/).

jobs.kenoby.com/300franchising. Cerca de 50 vagas são para primeiro em-
prego na área comercial, para jovens sem experiência, com ensino médio 
completo, e que serão desenvolvidos para realizar expansão de uma marca 
da 300 Franchising, por meio das vendas de franquias.

7ª edição do Latam Retail Show

@A Gouvêa Experience confirmou em evento a 7ª edição do Latam 
Retail Show (LRS), o mais importante de varejo e consumo B2B 

Redes sociais: é preciso 
desconfiar sempre

Com suas imagens maravilhosas de corpos celestes distantes, o telescópio espacial James Webb vem 
chamando a atenção de todo o mundo. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Recentemente, o James Webb foi 
usado para uma brincadeira que 
divertiu a alguns e desagradou 

a outros: em 31 de julho, o cientista 
Étienne Klein, diretor de pesquisa da 
Commissariat à l’Énergie Atomique et 
aux Énergies Alternatives da França, 
compartilhou via Twitter uma imagem 
que ele afirmou ser da Proxima Cen-
tauri, a estrela mais próxima do Sol e 
que não pode ser vista a olho nu, tendo 
sido descoberta apenas em 1915.  

Em postagem aos seus mais de 91.000 
seguidores, Klein disse que a imagem 

de fontes confiáveis, como o James Webb.

No mesmo dia Klein postou uma 
imagem da galáxia Cartwheel feita pelo 
telescópio, desta vez garantindo aos 
seus seguidores que a foto era autêntica.

O fato mostra como aqueles que 
são meros “compartilhadores” são 
capazes de gerar lixo nas redes e 
também traz uma lição que serve a 
todos: na internet, desconfiar sempre 
é preciso. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

havia sido feita pelo James Webb; co-
mentou que o telescópio estava reve-
lando um mundo novo a cada dia, com 
imagens ricas em detalhes; milhares 
compartilharam a postagem.

Alguns dias depois, Klein informou 
que o que ele havia compartilhado 
era na verdade a foto de uma fatia de 
salame contra um fundo preto.  

Klein se desculpou pela brincadeira 
e disse ao jornal francês Le Point que 
postou a imagem visando educar o pú-
blico sobre a ameaça de notícias falsas, 
especialmente quando elas parecem vir 

geralt_de Pixabay_CANVA

Cinco práticas que veremos em tecnologia 
industrial nos próximos anos

A cada dia, fábricas do mundo 
todo adotam novas tecnologias e 
seguem tendências visando trans-
formar processos e otimizar ainda 
mais a produção. Desde o começo 
da pandemia, os fabricantes e con-
sumidores têm visto uma grande 
escassez de alguns produtos bem 
específicos, como é o caso dos 
chips para sistemas eletrônicos. 
Esse problema criou um imenso 
gargalo na manufatura e uma 
pressão enorme em diferentes  
empresas e países.

O aumento da demanda, os 
problemas na cadeia produtiva 
e a escassez de materiais brutos 
contribuíram para uma mudança 
de pensamento radical nas em-
presas, o reshoring para os países 
de origem das multinacionais co-
meçou a se tornar mais vantajoso. 
Esse conceito, nada mais é do que 
a re-nacionalização das fábricas 
das multinacionais para os países 
de origem. Ou seja, é o retorno de 
empresas alemãs para a Alemanha, 
abrindo mão das instalações em 
países do sudeste asiático, por 
exemplo.

Além disso, notícias de ataques 
de ransomware contra empresas 
e fábricas têm acendido um alerta 
em empresas de todo o mundo 
sobre cibersegurança. Em 2021, 
a empresa Colonial Pipeline foi 
atacada por um grupo de hackers 

russos por meio  da rede VPN usada 
pelos trabalhadores para acessar 
remotamente seu sistema. Com isso, 
faz-se cada vez mais importante um 
investimento em sistemas de segu-
rança sólidos e recorrentemente 
testados. 

Veremos também o uso contínuo 
da manutenção preditiva, visto 
que ela tem ganhado cada vez 
mais espaço e atenção nas fábri-
cas por ajudar a coletar dados de 
diferentes aspectos do processo 
de manufatura industrial. Agora 
não é mais necessário contar com 
manutenções periódicas baseadas 
no calendário, o desempenho da 
peça ou equipamento é o que dita o 
ritmo das visitas do técnico. Isso, a 

longo prazo, representa economia 
de recursos, já que muitas revisões 
são eliminadas da rotina e os erros 
são mitigados pela análise precisa 
dos equipamentos. 

Além disso, podemos citar a 
sustentabilidade, que já não é mais 
uma peça de propaganda para 
as multinacionais, é agora uma 
preocupação real e palpável para 
a maioria dos negócios ao redor 
do mundo, e também a robótica 
colaborativa aplicada dentro da 
indústria 4.0, que fez com que 
os cobots parassem de trabalhar 
como humanos e passaram a fun-
cionar com humanos, lado a lado 
nas linhas de produção, auxiliando 
em diversas atividades, como ma-
nusear, soldar, paletizar, parafusar, 
montar, visualizar e testar novas 
soluções, totalmente integrados.

Por fim, concluo que as inovações 
tecnológicas passaram a fazer par-
te do setor industrial e agora, as 
empresas que não se adequarem 
a essa nova realidade, ficarão para 
trás e perderão mercado para os 
seus concorrentes, visto que elas 
trazem inúmeros benefícios para 
os negócios. Portanto, fiquem aten-
tos ao que está por vir e estejam 
abertos a grandes transformações. 

(Fonte: Bruno Zabeu é Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios da Universal Robots 

na América do Sul, empresa dinamarquesa líder 
na produção de braços robóticos industriais 

colaborativos).

A
I/U

ni
ve

rs
al

 R
ob

ot
s

Bruno Zabeu


