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A COLETA DE DADOSparadtl~
ru tendl!ndu • mtdir o pulso em aspirlçõts soàals pnhou \'OIIIIlle Clml·
po real no oceano de informações do
big data. nome que se dá à gigantc:sa

quantidad• de dados produzidos dia·
riamcntc na inlerntL ~ nessa mina
inesgotivtl que o sociólogo carioca
Marco Aurtlio Ruediett. da Fundação
Getulio Varaas. abastett a Dimoria
de 1\Mlist de PoliiiC2S Públicas, um
muro de estudo da \'Ido que os bas.ileiros tem da .mquim tstaW tdos ~
deres da Rtplibllca. Em uma sala com

jeito de startup no bairro do Aamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ruediger, 56 anos. e sua jovem equipe extraem dos mais relevantes bancos de
dados e do illf!lldi~l coojunto de postagms nas rede$ alemptra!Ur.l em de-

mandos da popullçio. O sociólogo
1\'isa:. poliba. o&0'-mlQ. dois sistemas paquidérmiCOS. vio acabar llropelados poc uma sociedlde~
que tpttndoll blipr por mudanças.

o_.,...,* . ,.-..altuaçao da potltlca braallalra? A
questlo m2is l.u~>~te t uma aguda crise
de coolbnça 001 politioos, nas instituições e na capadcbde do Estado de f>·
z.n aquilo que diz que •-ai fazer. Falta

transparinda b polhlcas públicas, o

TODO OPODER
ÀS REDES

Osociólogo que comanda um dos grandes centros de aná6se
de blg data no Brasd drz que os polrtJCOS só vao recuperar
legitimidade quando aprenderem que "curtir' é COisa séfta
fiiiOMCA Wlll IIRG E CF* IA RrTTO

que nlo ~novidade. No\v, 5im. é o fato
de a populaçio tstar SIOlSÍ\'tla isso, como !T1fXIra a.buliç5o du redes. um slnal inequi\'OCO de que 1 sociedade civíl

alcançou 4 oond içáo de proragonista
ntste ~ulo. Cum informação clrculandotm tempo resl, nlodA mais para
rspcnr o cido de qrwro anos que separa uma~ da outra para ounro
dcila. Os poWcos ainda adiam que os
grandes debates do pais de\-cm se dar

cxclmi--

meios tracliOOruis.
pelas viu institucblais C'ODhcciWis e
no ritmo lento 1 que estio acostumados. Nlo perctbem que VÍ\'mlOS num
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mundo m. r.ipid.a transformação, com
novos atortSe canais.
Ou.! o PIIPIIIda noc1e8 ,.. po11t1ce do

Uc:uloXXI? Odesenhoda política de
hoje deve ser uma mistura do processo
convencional. que no caso brasileiro
requer um óbvio aperrciçoamcntodas
lnstituiçõts, com as redes sociais que. sim. precisam ser auscultadas m.
tempo real pora calibrar as iniciatívas
dos governos. Não significa que o Fa.
cebook ou o Twitter definirão as ações
do Executivo; essa seria uma simplili·
cação Igualmente contraproducente.
Mas significa que tais canais precisam
ser utilizados para que se obtenha um
termômetro atualizado. até diário, dos
acontecimentos. Isso é vital para um
processo político moderno. Infeliz·
mente. o Brasil ainda percorre a trilha
inversa. oqUt =u caro ao pais.
Ouem o -?Todo mundo. A
classe politka perde força e cai <m
descrédito. < a população não se ve
atendida em seus anseios enio acredita mais em partidos. Foijustammte
nesse vazio que a crise de confiança
na qual o Brasil esta mergulhado ganhou enverg>dura.
Em-........110. clst6ilde-- 011
esocledlde M ..,....,.,..?
Em 2013. Os protestos de rua reverberavam nas redes, mostrando quepessoas de todas as classes sociais esta·
vam insatisfeitas com a torr<ntc de
denúnciasdeoorrupçãoecoma baixa
qualidade dos serviços oferecidos pe·
lo Estado - transporte. segurança,
educação. O problema é que não foi
aberta nenhuma nova via de diálogo
do governo com a população. Preferi·
ram mandar uma mensagm. ao Con·
gresso com propostas para a reforma
política, que,como já havia acontecido antes, nAo andou. Achavam ser

m.em em duas das palavras que mais
"O governo
circulam r.as redes: ·confiança· e
E$tá claro que o grupo hoje
atravessou uma no•tempo·.
Planalto precisa
a confiança entre a população em curto espaço
crise Inteira lnene, de tempo, para ganhar legitimidade.
que ainda não tffll. Eisso. obviadissociado do que coisa
mente. não será fruto de marketing.
mas. de novo. da capacidade de entenasociedade civil der
os processos sociais, abrir odiálogo e fazer as escolhas certas. Nas úlmanifestava dentro timas semanas. outra palavra comea aparecer nas rodes em relação
efora das redes. çou
ao governo: "impunidade".
Só que aInação é ·-·-de'--"_._
Isso-.......,..,._ _
•• _
autws PMD87 Sem dúvida.
Imperdoável nos lmpon
Fica claro o anseio de que tais denúndias de hoje. Deu cias
produzam oonsequmca• cnncr<'tas. Ou se pane ou se inocenta o acusado. O importante é não deixar mais
no que deu"
passar em branco.
5m~eat

denolnclu

do

possível empurrar a questão por mais
um ano, atr as eleições de 2014, para
só então tentar amainar a fúria expressa na internet e nas ruas. Era o velho pensamento vigora ndo. O governo atraYts.\OU uma crise inteira inerte,

dissociado do que a sociedade civil
manifestava dentro e fora das redes.
Só que a inação t imperdoável nos
tm.posatuais. Deu no que deu.

polftlooe •

11 130EJUL-.Q,20'6

 
   %&'%('!

Como. poalvet rnud8r luo ....,.?

Para resgatar a legitimidade, adlscusslo sobre o futuro do pais não pode
continuar circunscrita aos tres pode·
res. porque os movimentos sociais
querem ter voz ativa no processo. É
uma mcoerência a soci«<ade civil não
estar formalmente incluída nos debates através de ferramentas modemas,
como petições clctrónicas.
o.-16. I * cepçAo IO!uel.abre o ....
r_-r As maiores prMCupa·
ções sobre o novo governo se expri·

Seu 11101 iltaiWiWitU lnOib"8 e POI)Uieçlioelndemultodlvtdldii-Ple
~Sim, mas há um dado novo.

Na última grande passeata antes do
impeachmer.t, em abril, u duas cores.
arul e verrneiho. que se dividiam quase
que simetricamente-aqueles a rawc do
afastamento da lftSldente de um lado e
OSOOfltradooutro - , fundiram-se numa mancba que indicava mta unidade.
Os dois extremos opostos se enfraquecenm e o gr~podo meio, que era difuso e até então quase não aparecia, se
pronunciou com força. A mancha ho·
mogênea que detectamos simbolizava
a descrença geral nos políticos de qual·
quer espectro ideológico. Um fenôme·
no a que sedtve pR'Star atenção.
C)uel tem aklo o pepel da redu ne

Leve·Jeto? Elas vC:m dando outra
magnitude às noticias. NAo só as replicam infinitamente como criam em
torno delu um debate acalorado em
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que as pessoas se poslc•onam. brigom,
pressionam, põem polfticos na bcrlinda, mfatizamodt$calabro. !olessn
~ms fica nítido que a
Jato
t unanimidade porque começou a
atingir difertntes espectros idtológl·
cos. ll na continuidade da operaçio
que reside ~a chance de resgatt do
pnipricuistema polltioo.
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montar um nltrosoli$1icadO, capaz de
discernir entre o que é piada, sarcas·
mo, critica socbl e pura bobagem. Te·
mos anmu:nados IDCtlXS. c!rias. tx·
pressões. enfim, tudo o que nos permi·
ta fazer uma leitura efiCiente das redes.
Agora estamos estudJindo os emojis.
aquelas carinltas que ccpressam senti·
mentos, para que também possam str
tiS1Idos 11:1 CX>Ieta de in(~

ou.l• -preoco..-çlodoabr8et-

...,..., """'* ottJ? Certamente. ode·

~Para os jO\'elS. t:ni~CS$1 é

Qu816 • vlllo domii••IIO sobre a Estado brullelro? Ada indlciencia, <
com raUo. Vou d.tt um exemplo. Por

uma afUçào particularmente aguda.
Mas tudo lrva a crer que a' ioltoda encomenda do Minktérlo do Traba·
C3111inha para ganhar gnnde destaqUe lho, numos uma avahaçllodoproccs·
na lista de preocupações mdon3ls. Os sode imigraçlo em vigor no Brasil,
dados que coletamos nos penoitem ra- um graode tema deste século. Coosta·
ur UIIIa COfTdaçào butante nítidl en- tamos que aobra.m órgios debnlçados
tre o clc:tcrtdito na ~taçio poli- sobre I questio- Polícia Federal. lta·
tica c o aumento da criminalidade. que maraty. os ministérios do Trabalho e
aparecerá muito ma ior em 2017. A da Justiça -, e cad~ um atu~ da maeq~ésirnpks: afaltadeexpeclllll·
neira que acha melhor. Eles compeva sobre as ações do Estado leva o tem entre si e brigam por poder. O
bandido a achar que está livre para flt· diagnóstico foi que era necesdrio rta·
zero que quec.ll síntomátioo. As postagens nas redes cada vez mais aponlllm para essa rebçllo de causa e efeito.
O-~ oejovefta"" r..S.s7
Eles manifestam um r~te deslnlmo
em retaçlu ao pais. t uma geraçio que
cresceu em tempo de bonança e. agora. tem de re\erter as altu expectatlvas e convher com a desesperança.
Nu faixas de rencb mais altas. sur·
gem dois grupos diStintos. O primeiro
est& lutando, de algum modo. em prol
de uma agenda positiva. Aoutra tu r·
ma quer dcinr o Brasil Ambos sio
críticos do governo, da política e da
m:iquina p(iblica.

Como 6 otrebelho de,._ 11 ...dee etr. . de dedoe eobte t8nd6nclee70i3mos um dicionário dedados
complexo$. piginu e p;lginas de pala·

vns c as conexões entre elas. para

..As postagens na
Internet destacam
as palavras
'confiança' e
'tempo'. Agestão
Temer precisa se
tomar rapidamente
conftavel para
obter legitimidade,
coisa que ainda
não tem"
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liur aqui o que acontece l'l1l quase todos os países: Implantar uma ünica
~~ncia para centraliur o procestO.
Nada foi fdto. Cito esse caso por ser
simbólico de uma ideia maicf. t preci·
so redeflnir o Estado, ruenclo uso de
novas tecnologias e reduzindo u bar·
raras politk.u e burocráticas l'lll prol
de um custo maiJ baixo. ~lelhonr a
ccstio trnia crande alivio par1 as
amarradas contudo governo fedenll.

o ...tlort.MII*n~ ......
tudoaotw. o~ da Unllo.
Quais fanm• ~ A ldela

era SÍIT1llirar o emaranhado de siglaJ
e cifras e chegar ao verdadeiro mon
tante disponível para im·estimMo.lnfdlzmftlte. as coruutaçõcs nio sio f.t''Ori'ds. Adivida p(iblica e a Prtvi·
~nela sugam me~ do Orçamento.
Da metade que rtsta. 80"/. é dinheirojá
carimbado par:~ de:spew obl'igatóclaJ,
como pagamento do fuocionalnmo e
custeio dos ministérios. Sobra pouco.
muito pouco, e esse pouco precisa ser
bem gerido. Nesse etnirio de dinheiro
curto, o Orçamento deve ganhar de
uma ,-ez por todas mais transpar;!ncia.

Onde•·• ...... ,_~
da? Sio tantas as rubricas que nem Oi

departamentos do próprio governo
conseguem se mtendcr. Vira e mexe
eles coosu1tam os banem de dados da
FCV, depois que tomamos as siclas e
arras mais digeríveis. Se nem quem
trabalha rom Isso tcapaz dededfnlro
q11ebra-abeça. imagine a sodedadc ci·
vil Aausência de cl.'lreza eobjetivida·
de nas conw públicas empem ~
tos em ancbmento, pois torna dif~til
pcm:bcr quando se toma um rumo er.
r1ldo e quando se deve ter a rota corrigi·
da. A Wta gml de transpartnáa. a! ih
~um grande nó para o &vaRQO do pais r

para a retomada da legitimidade por
parte dos govmuntes. •

