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COLUNA DO HERÓDOTO

Despertar a atenção das 

pessoas é um grande 

desafi o. Especialmente 

hoje saturadas pelo 

excesso de informações. 

Ninguém está a salvo de 
ser impactado por uma 
informação que pode 

brotar automaticamente na 
tela do seu smart phone, nos 
monitores de uma estação do 
metrô, ou de um elevador, ou 
estar conectado no wi fi  de um 
ônibus ou avião. Não é possível 
mais se esconder dela. Nem 
alegar que não sabia que o 
presidente do senado foi afas-
tado pelo Supremo Tribunal, 
ou o avião que levava o time 
de futebol chocou-se com 
uma montanha. A informação 
deixou de ser transmitida oral-
mente como no passado. 

A vizinha da minha rua que 
sabia de tudo e informava a 
todos, dos assuntos do gover-
no, ao último caso amoroso 
da garota mais bonita da re-
dondeza, perdeu sua função. 
Dona Juventina, a fofoqueira 
de plantão, não tem nem a agi-
lidade, nem os detalhes mais 
fogosos das fofocas. Está tudo 
na tela, com imagem e som, 
não importa o tamanho que ela 
tenha. Ainda por cima tem um 
sistema de alarme que ou tre-
me ou apita avisando que tem 
alguma coisa que o portador 
ainda não sabe. Nada escapa 
do mundo da informação, ainda 
que apenas pequena parte dela 
se converta em notícia. 

O fato é que vivemos no mun-
do do excesso de informações. 
Ficamos dependente delas 
como da Coca Cola. Em 25 mil 
anos de civilização anterior 
não tivemos tanta informação 
como em um único ano do sé-
culo 21. E há uma aceleração 
no processo, que é irreversível. 
A não ser que a humanidade te-
nha uma destruição  em massa 
provocada pelo choque de um 
asteróide gigante no planeta 
ou uma guerra nuclear, agora 
entre nações capitalistas. Os 
dois casos não são prováveis, 
mas são possíveis. 

Para atingir 30 milhões de 
pessoas o rádio levou 30 anos. 

A tevê alcançou o mesmo 
número na metade do tempo. 
A passsividade era uma das 
características desses dois veí-
culos. Ouvindo ou assistindo na 
poltrona ao lado da cervejinha 
ou diante da direção de um 
carro. Eles foram desbancados 
pela web que em apenas 10 
anos alcançou 600 milhões de 
seres humanos e hoje mais de 3 
bilhões. Espalham-se dos polos 
ainda gelados até os desertos 
da Ásia, África. América ou 
Austrália. Com um detalhe 
vital: as pessoas trocaram a 
passividade do processo de 
comunicação pela assertivida-
de. Ou seja somos recepetores 
e emissores de informações 
24 horas. 

No meio de tanta informação 
que jorra de toda parte passa 
a ser impossível se livrar dela. 
Talvez em um templo budista, 
desde que se deixe na entrada 
os celulares. Todos nos torna-
mos editores, ou selecionado-
res de informações. Decidimos 
o que vai ter nossa atenção, as 
que serão descartadas e as que 
vão ser compartilhadas com o 
nosso público. Todos  nós agora 
temos audiência, maiores ou 
menores. Por isso é necessário 
mais um expertise: despertar 
a atenção das pessoas o mais 
rápido possível, uma vez que 
elas estão saturadas do exces-
so de informação. 

É preciso extrair do interlo-
cutor a informação no menor 
tempo possível. Ele é escasso 
por isso é mais um desafi o do 
cotidiano. Assim é preciso 
eleger o que é mais relevante 
nos diálogos cotidianos, seja no 
âmbito pessoal, seja no profi s-
sional. Não dá mais para “jogar 
conversa fora“ com a mesma 
frequência que se fazia no 
passado. É reconhecido como 
talento a pessoa que nunca 
usa duas palavras quando só 
uma pode resolver. Ou como 
dizem os gurus de plantão: 
menos é mais. 

Concisão é a key message da 
moda. Se isso tudo vai ou não 
fazer o ser humano mais feliz, 
ainda não foi possível saber. 

(*) - É âncora e apresentador do 
Jornal da Record News e editor do 

blog no R7 (herodoto@r7.com)
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GURUS DE PLANTÃO

Barça convida 
Chape para 
torneio Joan 
Gamper

O Barcelona anunciou ontem 
(8) que convidou a Chapeco-
ense para a disputa do torneio 
amistoso Joan Gamper, que será 
realizado em agosto de 2017. “O 
Barcelona trabalhará para que a 
edição do Troféu Joan Gamper 
2017 seja uma grande home-
nagem do mundo do futebol a 
todos eles através de diferentes 
iniciativas em torno desta par-
tida e que serão conhecidas à 
medida que se aproxime a data 
de sua realização”, informou em 
nota o clube catalão.

A ideia do Barcelona é “co-
laborar com a reconstrução 
institucional e esportiva” da 
equipe catarinense após a 
tragédia com a delegação da 
Chapecoense, que causou a 
morte de 19 jogadores, além da 
comissão técnica e de grande 
parte da diretoria. O clube ainda 
informou que enviou uma carta 
formal aos diretores do time 
ofi cializando o convite.

O Joan Gamper é usado pelo 
Barcelona para abrir a tempo-
rada esportiva da equipe e é 
disputado desde 1966. O último 
brasileiro que participou da 
competição foi o Santos, em 
2013, ano da venda de Neymar 
para os espanhóis. Naquele ano, 
os santistas foram goleados por 
8 a 0 pelos catalães (ANSA).

O tema foi debatido ontem 
(8), durante seminário 
promovido pela Asso-

ciação Nacional das Instituições 
de Crédito, Financiamento e 
Investimento (Acrefi ) na capi-
tal paulista. 

Jefferson Frauches Viana, 
presidente do Instituto Gestão 
de Excelência Operacional em 
Cobrança (Geoc), que repre-
senta as empresas especializa-
das em recuperação de crédito, 
explica que o desemprego alto 
e os refl exos da crise criaram 
um cenário único no Brasil, 
em que a liquidez diminuiu e 
a recuperação de crédito se 
tornou difícil.

Segundo a Serasa Experian, 
em agosto deste ano, o país 
tinha 59,3 milhões de inadim-
plentes, ou cerca de 40% da 
população acima de 18 anos. 
O valor devido entre os consu-
midores brasileiros era de R$ 
264,4 bilhões e, entre empresas, 
de R$ 105, 6 bilhões. Estudo 

Em agosto, o país tinha 59,3 milhões de inadimplentes, ou cerca 

de 40% da população acima de 18 anos.

Os devotos de Nossa Senho-
ra da Conceição da Praia, na 
Bahia, participaram ontem (8) 
de celebrações em homenagem 
à padroeira do estado, em 
Salvador e cidades do interior. 
Padre Valson Sandes, da Arqui-
diocese de Salvador, conta que 
a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição chegou à cidade na 
mesma embarcação do funda-
dor português, Tomé de Souza, 
em 1549. A imagem original 
continua na Basílica, que fi ca 
em frente ao mar, na Cidade 
Baixa. Por isso, convencionou-
se o culto a Nossa Senhora da 
Conceição da Praia.

Inicialmente, uma capela foi 
construída no local, por ordem 
do então governador do Brasil, 
Tomé de Souza. Desde a época, 
as celebrações à santa já ocor-
riam, em menor proporção. A 
Basílica dos dias de hoje passou 
por várias etapas de construção 
que duraram, segundo o padre 
Valson, cerca de 300 anos. Em 
1938, foi tombada pelo Iphan. 
No dia 8 de dezembro de 1854, o 

Basílica de Nossa Senhora da Conceição, em Salvador.

A população mundial de 
girafas sofreu redução de 40% 
nos últimos 30 anos, passando 
de 155 mil em 1985 para pouco 
mais de 97 mil em 2015. A 
enorme queda no número de 
girafas foi impulsionada por 
perda de habitat e caça ilegal, 
e a espécie foi classifi cada 
como “vulnerável” na Lista 
Vermelha da União Interna-
cional para a Conservação da 
Natureza (IUCN, na sigla em 
inglês).

O estado de conservação das 
girafas era, até agora, conside-
rado de “menor preocupação” 
pela IUCN. Com a atualização 
da Lista Vermelha, divulgada 
ontem (8) na 13ª Conferên-
cia das Partes da Convenção 
sobre Diversidade Biológica 
(CDB COP13) em Cancún, 
no México, a espécie passou 
a receber especial atenção. 
As girafas entraram para a 
lista de vulneráveis porque 
em três gerações a população 
diminuiu mais de 30%.

A caça ilegal, a diminuição 
dos territórios dos seus habi-
tats naturais, a expansão da 
agricultura e da mineração, 
o aumento do confl ito entre 
humanos e animais selvagens 
e a agitação civil estão empur-
rando os mamíferos de longos 
pescoços para a extinção. A 

As girafas entraram para a lista de vulneráveis porque em três 

gerações a população diminuiu mais de 30%.

O ex-jogador de basquete Oscar 
Schmidt receberá a cidadania 
honorária da cidade italiana de 
Caserta no próximo dia 18, e as 
autoridades esportivas estão se 
preparando para um grande even-
to. Oscar é esperado no estádio 
onde defendeu a equipe italiana 

para saudar os torcedores antes 
da partida entre Pasta Reggia e 
Consultinvest Pesaro. 

Entre o terceiro e o quarto quarto 
da partida, o brasileiro será convida-
do a entrar em quadra para receber 
o título de cidadão honorário das 
mãos do prefeito Carlo Marino. O 

“Mão Santa”, que detém o recorde 
mundial de maior número de pontos 
anotados durante a carreira, jogou 
o Campeonato Italiano de basquete 
por 11 temporadas. Entre os anos 
de 1982 e 1990, atuou pelo time de 
Caserta em 284 partidas, marcando 
9.143 pontos (ANSA).

SUS comprou 
supercomputadores

O Ministério da Saúde anunciou 
ontem (8) a compra de três su-
percomputadores que vão ampliar 
em até dez vezes a capacidade de 
armazenamento de dados do SUS. O 
investimento foi de R$ 67 milhões. A 
expectativa é que a expansão permi-
ta a unifi cação de todos os sistemas 
de informática da saúde, possibilitan-
do a integração do uso de recursos 
e do histórico de atendimento de 
pacientes em todo o país.

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, defende que os novos equi-
pamentos representam redução de 
gastos públicos por meio da manu-
tenção dos sistemas e da melhoria 
da gestão. A pasta também aposta 
que os supercomputadores devem 
colaborar para um atendimento mais 
rápido do cidadão por meio do pron-
tuário eletrônico, do Cartão Nacional 
de Saúde e do Registro Eletrônico 
em Saúde, entre outros serviços 
informatizados nacionalmente.

“Recebemos agora os equipamen-
tos, fruto de uma licitação que foi 
feita em janeiro. E esperamos que, 
com a licitação do software, consiga-
mos implantar todo o sistema o mais 
breve possível”, afi rmou. “Precisa-
mos que eles [estados, municípios e 
entidades fi lantrópicas] nos enviem 
corretamente as informações”. 

O ministério informou que, antes 
da compra dos supercomputadores, 
a capacidade de uso de processa-
mento dos servidores estava em 
torno de 92%. Com a aquisição das 
máquinas, o número foi reduzido 
para uma média de 15% a 20% em ho-
rários de pico, permitindo o aumento 
da velocidade no processamento das 
informações. Com a implantação da 
nova plataforma será gereda uma 
economia de 10% a 20% dos gastos 
com atenção básica – em torno de R$ 
7 bilhões a R$ 14 bilhões (ABr).
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Concessão de crédito trouxe 
desafi o para o setor de cobrança
A expansão do mercado de crédito nos últimos anos e a consequente recessão trouxe o desafi o às 
empresas na recuperação de débitos, segundo especialistas

de concessão de crédito, essa 
concessão se deu de maneira 
rápida e para o consumidor 
despreparado, que não tinha 
educação fi nanceira”. De acor-
do com Godofredo, o setor vem 
buscando entender o perfi l dos 
inadimplentes para modernizar 
a forma de cobrança.

Num modelo antigo, a cobran-
ça era feita por meio de call 
center, em que os atendentes 
chegavam a fazer 30 ligações 
para o mesmo indivíduo numa 
mesma semana. Godofredo 
explica que essa estratégia está 
ultrapassada. 

Apesar de 83% dos inadim-
plentes possuírem um celular, 
eles preferem não negociar por 
ligação telefônica. Levanta-
mento do Geoc, feito com 176 
mil devedores no país, indica 
que o e-mail é o principal meio 
usado atualmente, já que assim 
ocorreram 55,4% das negocia-
ções em 2015 e 46,4% neste 
ano (ABr).

do Geoc aponta que 5% dos 
inadimplentes não sabem para 
quem estão devendo e 29% 
desconhecem o valor devido. 
A pesquisa mostrou que 77,6% 
desses devedores ganham até 
dois salários mínimos.

Godofredo Barros, CEO da 
Ipanema Credit Management, 
especializada em cobrança, 
disse que a população das 

classes C, D e E passam, em 
média, por quatro momentos 
de inadimplência financeira 
em suas vidas. Ele disse que 
é comum que as pessoas 
com menor renda entrem em 
dívidas, façam a quitação, e 
depois voltem a se endividar. 
“O brasileiro não é mal pagador, 
só faltou educação fi nanceira”, 
disse. “Houve uma avalanche 

Girafas entram para a lista de 
animais ameaçados de extinção

Lista Vermelha da IUCN inclui 
85.604 espécies, das quais 24.307 
estão ameaçadas de extinção. A 
lista incluiu 742 novas espécies 
de aves reconhecidas e 11% delas 
estão ameaçadas de extinção. O 
número total de aves avaliadas 
atingiu 11.121 espécies.

A atualização das informações 
também incluiu avaliações de 
plantas como aveia, cevada, 
manga e outras espécies silves-
tres. Essas plantas são cada vez 
mais essenciais para a segurança 
alimentar da população mundial, 
porque sua diversidade genética 
pode ajudar a melhorar a resis-
tência das culturas à doença, à 
seca e à salinidade.

“Esta atualização da Lista 
Vermelha da IUCN mostra que 
a escala da crise de extinção 
global pode ser maior do que 
pensávamos. Os governos 
reunidos na Cúpula da Organi-
zação das Nações Unidas sobre 
a biodiversidade em Cancún 
têm a responsabilidade de 
intensifi car seus esforços para 
proteger a biodiversidade do 
nosso planeta - não apenas 
por sua própria causa, mas por 
imperativos humanos como se-
gurança alimentar e desenvol-
vimento sustentável”, afi rmou 
o diretor-geral da IUCN, Inger 
Andersen, em comunicado à 
imprensa (ABr).

Fiéis celebraram N. S. da 
Conceição, padroeira Bahia

papa Pio IX proclamou o dogma 
“da Imaculada Conceição de 
Maria” e, por isso, a data fi cou 
instituída para as principais 
celebrações à santa da Igreja 
Católica. 

O padre Valson conta que, há 
45 anos, Nossa Senhora da Con-
ceição da Praia foi considerada 
padroeira da Bahia pelo papa 
Paulo VI. Como cada município 
tem autonomia para defi nir o 

calendário, algumas cidades, 
além de Salvador, decretaram 
feriado no dia de hoje. “O que 
os fi éis mais pedem, pelo que 
a gente percebe, é que Nossa 
Senhora olhe pelas famílias. 
Percebo muito uma troca de 
olhar deles com ela, e sempre 
esse desejo de que ela olhe por 
nós, pelos nossos fi lhos, nossos 
cônjuges, pelo nosso emprego”, 
afi rma o padre (ABr).

Oscar receberá cidadania honorária em Caserta

A Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovou projeto 
do senador Paulo Rocha (PT-PA) 
que modifi ca o Código Penal para 
tipifi car o crime de exploração de 
trabalho infantil. Pela proposta, 
será considerado crime explorar, 
de qualquer forma, ou contratar, 
ainda que indiretamente, o traba-
lho de menor de 14 anos. 

Oprojeto recebeu parecer favo-

rável, com emenda, da senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS) e deve 
seguir para a Câmara. "O projeto 
tipifi ca o crime para aquele que 
explora economicamente [o 
menor de idade] como mão de 
obra barata para ter mais ganhos 
econômicos, inclusive no trabalho 
doméstico. Lugar de criança deve 
ser na escola", declarou Rocha 
(Ag.Senado).

Trabalho infantil pode ser 
tipifi cada como crime


