
OPINIÃO
Papelada: desbloqueando 
sua empresa e sua vida 

dessa limitação 

Estamos acostumados a 

armazenar todo o tipo 

de papel

Desde documentos im-
portantes a recibos 
de gastos com cartões 

– que, sinceramente, acabam 
fi cando apagados e inúteis após 
um tempo, e também boletos 
de contas. Porém, a tecnologia 
é uma grande aliada para aju-
dar na não geração de boletos 
e mais boletos que podem se 
perder por aí e oferece algumas 
vantagens da “nuvem”, para 
armazenar em redes compu-
tacionais ou em nuvem.

As pessoas possuem uma 
tendência natural de guardar 
em papel todos os documentos 
que consideram importantes. 
Mas se refl etíssemos bem, será 
que esses documentos estarão 
melhor armazenados em um 
armário que pode juntar pó e 
traças ou em uma rede de com-
putadores com alta segurança 
e backups?

Esse assunto vai além da 
simples segurança dos seus 
documentos. Trata-se também 
de uma questão ambiental. 
Imagine, por exemplo, o im-
pacto da impressão de exten-
sos contratos comerciais para 
o ecossistema. Não tem ideia 
de como ou quanto seria, então 
acompanhe:

No Brasil, contamos com 
cerca de cinco milhões de 
entidades jurídicas (incluindo 
organizações privadas e públi-
cas). Se cada empresa impri-
me, em média, um contrato 
de 30 páginas semanalmente 
(considerando a equação de 
empresas que imprimem bem 
mais que isso e outras que têm 
uma frequência bem menor), 
temos 150 milhões de folhas 
por semana. Em um ano, esse 
número salta para 7,2 bilhões 
de folhas consumidas. Já ima-
ginou em contapensando no 
peso total em toneladas desse 
material?

E não para por aí. Falta 
incluir na conta a tinta gasta 
nas impressões, os resíduos 
gerados (embalagens dos blo-
cos de papel e dos cartuchos de 
impressão), os custos de trans-

porte e distribuição – desde o 
combustível, até o pneu gasto 
e os resíduos gerados dessa 
logística –, sem contar com os 
impactos do plantio, quando 
feito de forma inadequada.

É claro que também deve-
mos considerar os gastos e im-
pactos da computação. Temos 
o consumo de energia elétrica, 
os resíduos dos equipamentos 
desgastados, suas embalagens, 
a construção dos parques 
tecnológicos para alocação 
dos computadores da rede e 
os gastos com o transporte 
dessas máquinas.

Agora, sinceramente, você 
percebe uma certa similari-
dade nos gastos envolvidos 
em ambas operações, com a 
sutil diferença na frequência 
em que esses gastos ocorrem? 
Eu me sinto confortável em 
afi rmar que computadores são 
trocados com uma frequência 
bem menor do que os materiais 
envolvidos na distribuição dos 
pacotes de papel. Ou seja, os 
custos totais envolvidos em 
cada operação, considerando 
o mesmo período de tempo, 
tendem a ser menores, não 
acha?

Obviamente que em toda 
essa cadeia há geração de 
empregos e movimentação da 
economia, que devem ser leva-
dos em consideração. Minha 
intenção não é denegrir toda 
indústria de papel e celulose, 
longe disso. Até mesmo porque 
acredito nos benefícios indire-
tos que nossa sociedade obtém 
de toda essa cadeia produtiva, 
impactando em vários setores 
econômicos.

Além disso, há muitas si-
tuações que nos obrigam a 
continuar usando papel para 
nossos documentos. Mas a 
refl exão que fi ca é: será que 
não conseguimos realocar esse 
investimento de energia e mão 
de obra em outras atividades 
que também movimentam a 
economia na direção da evo-
lução e do progresso? Vale a 
pena a refl exão.

(*) - É CEO do Agendor, aplicativo 
para web e mobile, que ajuda 

milhares de vendedores a organizar e 
aumentar as vendas diariamente.

Gustavo Paulillo (*)
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“A menos que sejam 
tomadas medidas 
agora para tornar a 

agricultura mais sustentável, 
produtiva e resiliente, os impac-
tos das alterações climáticas 
vão comprometer gravemente 
a produção alimentar em países 
e regiões que já enfrentam uma 
alta insegurança alimentar”, 
escreveu o diretor-geral da 
organização, José Graziano da 
Silva, no prefácio de um rela-
tório publicado ontem.

Intitulado ‘O estado da Alimen-
tação e da Agricultura’, o relató-
rio sublinha que, se não houvesse 
alterações climáticas, a maioria 
das regiões deveria reduzir o 
número de pessoas em risco de 
pobreza até 2050. No entanto, 
com as mudanças no clima e se 
nada for feito estima-se que entre 
35 e 122 milhões de pessoas en-
trem para a faixa de pobreza. Isto 
deve-se sobretudo aos impactos 
negativos do aquecimento global 
no setor agrícola.

Os mais afetados seriam as populações nas zonas mais pobres,

os que dependem da agricultura para viver.

O Barcelona anunciou ontem 
(17) que a renovação do contra-
to de Neymar será realizada, em 
evento formal, nesta sexta-feira 
(21). De acordo com o clube, o 
novo vínculo será estendido até 
30 de junho de 2021. O time ca-
talão não revelou os valores do 
novo contrato, mas a imprensa 
espanhola informa que a nova 
rescisão contratual deve ser de 
250 milhões de euros (R$ 877,5 
milhões). 

Ao fazer o anúncio da reno-
vação, o Barcelona lembrou da 
trajetória de Neymar pelo clube e 
afi rmou que o atacante brasileiro 
faz parte do “mais espetacular 
trio de ataque do mundo”, ao 
lado do argentino Lionel Messi 
e do uruguaio Luis Suárez. Na 
Catalunha, Neymar conquistou 
nove títulos e marcou 90 gols em 
149 partidas disputadas. “Desde 
que chegou ao Barça, o atacante 
amadureceu e se tornou um dos 
melhores jogadores do mundo.

Neymar renova com o Barcelona até 2021.

Mais de 90% da população 
brasileira viverá em cidades no 
ano de 2030, segundo previsão 
divulgada ontem (17) pela en-
carregada nacional do Progra-
ma da Organização das Nações 
Unidas para os Assentamentos 
Humanos (ONU-Habitat) no 
Brasil, Rayne Ferretti.

Ela lembrou que o Brasil 
está localizado no continente 
mais urbanizado do mundo, a 
América Latina, e se confi gura 
atualmente como o país mais 
urbanizado da região. Dados 
do último censo, realizado em 
2010, indicam que 84,4% da 
população brasileira é urbana. 
A previsão é que, em 2030, 
esse índice chegue a 91,1% e 
que, em 2050, toda a América 
Latina seja 86% urbana.

A encarregada da ONU 
disse que a urbanização, 
muitas vezes, é vista como 
uma oportunidade e uma 
espécie de motor para o de-
senvolvimento, mas que os 
desafi os relacionados ao tema 
persistem. Na América Latina, 

Movimento na Rua 25 de Março, centro de comércio

popular de São Paulo.

Vigília em 
frente ao 
apartamento 
de Lula

Um grupo de apoiadores 
do ex-presidente Lula fez 
uma vigília em frente ao 
prédio onde ele mora em São 
Bernardo do Campo, entre 
a madrugada e na manhã 
de ontem (17). Segundo a 
Polícia Militar, cerca de 200 
pessoas estavam na rua e não 
houve nenhum incidente na 
manifestação que terminou 
pouco após às 8h00. A vigília 
foi organizada através de um 
evento no Facebook após o 
“Blog da Cidadania” noticiar 
que o ex-presidente poderia 
ser preso ontem em uma nova 
fase da Operação Lava Jato. 

O portal foi o mesmo que 
havia noticiado, uma semana 
antes da condução coercitiva 
de Lula pela Polícia Federal, 
da quebra do sigilo bancário 
do petista. Lula é réu em três 
processos ligados à Lava Jato 
- em Brasília e em Curitiba: 
um pela compra de um apar-
tamento tríplex no Guarujá, 
um por obstrução da Justiça 
por supostamente tentar 
comprar o silêncio de Nestor 
Cerveró - preso na Operação 
e ex-diretor da Petrobras - e 
um por receber dinheiro da 
Odebrecht para defender a 
empresa em palestras.

A defesa do ex-presidente 
nega todas as acusações e 
afirma que Lula é alvo de “per-
seguição” política (ANSA).
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Alterações climáticas podem 
levar mais de 122 milhões 

de pessoas à pobreza
A FAO alertou ontem (17) para a urgência de ajudar o setor agrícola a adaptar-se às alterações 
climáticas, que poderão deixar mais de 122 milhões de pessoas na pobreza

de efeito estufa terão de dimi-
nuir 70% até 2050, o que só será 
possível com o contribuição dos 
setores agrícolas. Estes setores 
são responsáveis por, pelo me-
nos, um quinto de todas as emis-
sões, principalmente devido ao 
desmatamento para converter 
fl orestas em terra cultivada e 
também devido à pecuária e à 
produção agrícola.

No entanto, escrevem os auto-
res, os setores agrícolas enfren-
tam um duplo desafi o: reduzir 
as emissões de gases de efeito 
estufa ao mesmo tempo e aumen-
tar a produção de alimentos para 
saciar uma população crescente 
e cada vez mais rica. Estima-se 
que a procura global por alimen-
tos em 2050 seja pelo menos 60% 
maior do que em 2006, mas o 
crescimento populacional será 
concentrado nas regiões onde 
hoje já há maior prevalência de 
subnutrição e maior vulnerabi-
lidade às alterações climáticas 
(Ag. Lusa).

Os mais afetados seriam as 
populações nas zonas mais 
pobres da África subsaariana e 
do Sul e Sudeste Asiático, espe-
cialmente os que dependem da 
agricultura para viver. Graziano 
da Silva defende que a fome, a 
pobreza e as alterações climá-
ticas têm de ser abordadas em 

conjunto, “por um imperativo 
moral, porque aqueles que hoje 
mais sofrem são os que menos 
contribuíram para as alterações 
climáticas”.

O relatório da FAO recorda 
que para manter o aumento da 
temperatura global abaixo do 
teto de 2°C, as emissões de gases 

Mais de 90% da população brasileira 
viverão em cidades em 2030

especifi camente, ela citou pro-
blemas de ordem econômica e 
ambiental, expansão desorde-
nada, segregação socioeconô-
mica e questões relacionadas 
à saúde, segurança e efeitos da 
mudança climática.

“A gente identifi ca algumas 
necessidades muito especiais 
para as cidades latino-ameri-
canas e caribenhas. A gente 

fala muito dos três ‘R’ do 
redesenvolvimento urbano, 
que seriam a Regeneração, a 
Renovação e Reabilitação das 
nossas cidades. A América 
Latina é, ao mesmo tempo, o 
continente mais urbanizado 
e também o mais desigual do 
mundo e a gente não pode 
fechar os olhos para isso”, 
explicou Rayne (ABr).

Barcelona com Neymar até 2021

Neymar desempenha um 
papel-chave em todo o nosso 
sucesso”, escreveu o clube em 
seu portal. 

Vendido do Santos para o 
Barcelona em 2013, o brasileiro 
teve diversas propostas fi nan-
ceiramente mais vantajosas 
para deixar o clube catalão 
neste ano, segundo diversos 
jornais internacionais. Apesar 

de toda a festa na renovação, 
a venda de Neymar em 2013 
ainda é alvo de investigação 
do Fisco espanhol em um caso 
que envolve tanto o jogador, 
como seus representantes e os 
dois clubes. O grupo DIS, que 
tinha direito a um percentual na 
venda, entrou com o processo 
por afi rmar ter sido lesado com 
a negociação (ANSA).

Tailândia tem novo rei
A Tailândia tem um novo 

regente após a morte, sema-
na passada, do rei Bhumibol 
Adulyadej, que ocupou o trono 
do país por 70 anos. O ocupante 
do cargo será o general, ex-
premier e ex-conselheiro de 
Bhumibol, Prem Tinsulanonda, 
de 96 anos, de acordo com um 
anúncio feito pelo primeiro-
ministro do país, Prayuth 
Chan-ocha.

A decisão de colocar alguém 
no cargo se deve ao fato do 
príncipe hereditário, Maha 
Vajiralongkorn, ter pedido mais 
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pronto para assumir o posto. 
Prem era muito próximo de 
Bhumibol e, segundo a Consti-
tuição, era a pessoa a assumir 
o posto em caso de impossibi-
lidade de monarca.

Prem foi premier da Tailân-
dia entre 1980 e 1988 e era 
visto como um porta-voz do 
rei. Como existe uma lei na 
Tailândia que pode condenar 
à morte quem critica a família 
real, a imprensa do país não 
consegue discutir o processo 
de transição.

Regente temporário, general 

Prem Tinsulanonda.

Impunidade no 
caso da Boate 
Kiss

O senador Paulo Paim (PT-RS) 
manifestou indignação, ontem 
(17), pela decisão da Justiça 
Militar do Rio Grande do Sul que 
absolveu um bombeiro e reduziu 
a pena de outros dois pelo aci-
dente que vitimou 242 pessoas 
e deixou outras 600 feridas na 
Boate Kiss, em Santa Maria, há 
quase quatro anos.

Ele lembrou que esse episódio 
tem sido marcado pela impuni-
dade, como demonstra, a seu 
ver, manifesto da Associação 
dos Familiares das Vítimas e de 
Sobreviventes da Tragédia de 
Santa Maria. “A tragédia de Santa 
Maria não foi obras do acaso, não 
foi uma fatalidade imprevisível 
nem incontornável”, segundo o 
documento lido pelo senador.

“Na verdade, ela foi o resultado 
fatídico de uma sucessão de er-
ros, omissões e irregularidades, 
os quais aconteceram e continu-
am acontecendo diariamente em 
inúmeras boates e casas noturnas 
de nosso país, que não tiveram 
ainda o mesmo azar. E ao invés 
de punir os culpados, a Justiça 
brasileira os está inocentando” 
(Ag.Senado).

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), relator do projeto 
que pune a prática do abuso 
de autoridade, afi rmou que a 
proposta não será votada “a 
toque de caixa” pelo Senado. Ele 
informou que marcará para no-
vembro uma série de audiências 
públicas com representantes do 
Ministério Público, da Polícia 
Federal, dos juízes e da socieda-
de civil, para conhecer a opinião 

de todos sobre o texto. 
De autoria do senador Renan 

Calheiros, a proposta prevê 
penas de prisão, pagamento de 
multa e até perda do cargo nos ca-
sos de abuso de autoridade. Jucá 
voltou a esclarecer que o projeto 
não é uma tentativa de barrar a 
Operação Lava Jato ao ressaltar 
que defende as investigações 
de irregularidades cometidas na 
Petrobras (Ag.Senado). 

Jucá: devagar com o andor


