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OPINIÃO

Por que é tão difícil 
fazer network depois 
de uma certa idade?

Jovens se conectam 

por osmose! Estão 

descobrindo o mundo, 

fazem parte de mil 

grupos. Têm paixão e 

desejo pela quantidade 

e não ligam tanto para 

qualidade porque 

querem experimentar

Conforme vamos amadu-
recendo, consolidamos 
os grupos, as preferên-

cias e com isso adequamos 
também o número à forma de 
vida. Temos uma rotina pesa-
da, mais responsabilidades e 
menos tempo para estar em 
grupos. Para quem tem fi lhos, 
o tempo livre é ainda mais 
escasso. Nos momentos de 
lazer procuramos estar com 
quem temos mais intimidade 
e assim, vamos diminuindo as 
redes, restringindo o network 
às pessoas que já conhecemos.

Entretanto, chega um mo-
mento em que por razões 
profi ssionais cada vez mais 
desafi adoras, nos damos conta 
que é necessário sim ampliar a 
rede de conexões, mas como 
estamos um pouco enferruja-
dos, não sabemos muito como 
retomar o processo. No início, 
os obstáculos são muitos, pois 
além de acharmos um pouco 
chato e cansativo, tememos ser 
invasivos e não sabemos como 
iniciar a aproximação, ou seja, 
temos difi culdades em criar 
uma conexão efetiva.

Porém, temos de nos lembrar 
que a evolução da humanidade 
se deu pela criação das comuni-
dades, que se uniram em torno 
de interesses comuns, sendo 
isso algo natural e fundamen-
tal. Até o surgimento das redes 
sociais (que muitos conside-
ram antissociais), transitamos 
em comunidades de interesses 
comuns. As novas plataformas 
apenas transformaram a forma 
de encontro, dado que vivemos 
num mundo congestionado, de 
difícil deslocamento, violência 
e tantos outros fatores que im-
possibilitam que os encontros 
físicos sejam tão presentes 
como no passado.

Portanto, continuamos os 
mesmos! Só mudamos a ma-
neira de fazer as coisas. Os en-
contros que antes se davam em 
torno da fogueira, hoje aconte-
cem nas redes sociais também. 
E o bom é que há espaço para 
todas as tribos, juntos e mis-
turados. Podemos achar quase 
tudo na rede e isso é maravi-
lhoso, mas há de se ter cautela 
sempre, pois temos, também, 
inúmeros problemas quando 
nos relacionamos mal com a 
ferramenta. Cabe somente a 

nós mesmos evitar os riscos, 
as exposições desnecessárias 
e o tempo destinado ao mundo 
virtual. Administrando bem, o 
desenvolvimento é positivo. 

A vida evolui, muda o tempo 
todo. Por que não seria assim 
com as possibilidades que a 
tecnologia nos traz? Deixemos 
os medos e as resistências no 
passado, afi nal não há retorno 
e a inteligência artifi cial veio 
para fi car e mudar o que co-
nhecemos em todos os aspec-
tos. Mas não se esqueça, você 
precisa também de vitamina 
D e o mundo lá fora, apesar 
de tudo, continua lindo e as 
pessoas precisam e, muito, 
de contato físico. Ache seu 
equilíbrio e transite por todas 
as comunidades, sejam elas 
físicas ou virtuais. 

E não esqueça o mais impor-
tante: Faça network! Não im-
porta como: seja pelo resgate 
do jovem – cheio de energia 
- ou do homem neolítico -  
que fazia conexões movidas a 
interesses de sobrevivência -, 
acione o botão que te faz reagir 
e siga em frente. E lembre-se 
não adianta só ter o perfi l na 
rede. É necessário conhecer as 
pessoas, contribuir, comparti-
lhar conhecimento, interagir, 
comentar, aplaudir e criar co-
nexões verdadeiras, nas quais 
esteja no papel de ajudar e de 
ser ajudado.

Outra coisa importante é a 
imagem que você projeta. Num 
mundo onde a informação está 
disponível para todos 24x7, 
não existe mais lugar para pes-
soas alienadas, que não falem 
de assuntos diversos, que não 
se interessem pelo outro e não 
sustentem uma conversa séria 
ou banal. Há de se divertir 
também, pois o humor é um 
grande aliado! Você precisa se 
destacar no meio da multidão! 
E a melhor forma de fazê-lo é 
tendo inteligência e elegância 
emocionais para transitar so-
bre as mais diversas situações 
e ambientes com humildade, 
empatia e personalidade.

Hoje, as melhores vagas não 
estão nas mãos dos recrutado-
res. A indicação é extrema-
mente importante na busca por 
recolocação profi ssional e seu 
amigo da pista de dança ou da 
rede social pode ser aquele que 
vai lhe indicar para a vaga que 
você tanto sonha. Portanto, 
tome a iniciativa. 

Seja agente da mudança que 
quer ver em sua vida. O início 
pode ser duro, mas depois vira 
rotina e incorporamos com 
alegria.

(*) - Publicitária e escritora, é 
fundadora da Engaging — Estamos 

Juntos.

Claudia Taulois (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
SuperGeeks e CS Plus querem democratizar o 
ensino de Ciência da Computação nas escolas 

@Com a proposta de promover o ensino de Ciência da Compu-
tação como disciplina obrigatória para crianças e adolescentes 

e que faça parte da grade curricular de escolas de todo o mundo, 
a SuperGeeks, escola de Programação e Robótica para crianças e 
adolescentes do Brasil, e CS Plus, startup global de educação com 
sede nos EUA, participam pela primeira vez do GEduc 2019, que 
acontece de 27 a 29 de março, no Hotel Maksoud Plaza, em São 
Paulo (SP). Criada pela SuperGeeks, a CS Plus chega ao mercado 
com a proposta de que todas as escolas tenham em sua grade cur-
ricular o ensino de Ciência da Computação. Sendo assim, juntas, 
as redes irão oferecer às Instituições de Ensino novas práticas em 
salas de aulas que visam otimizar os resultados dos alunos, tendo 
como aliados o Ensino Híbrido (Blended Learning) e a Inteligência 
Artifi cial (https://www.geduc2019.com.br/). 

Empresas com projetos ou soluções que 
aplicam tecnologias de Internet das 

Coisas (IoT) para endereçar desafi os de ne-
gócios terão a chance de apresentar os seus 
cases no primeiro ABINC Summit Conexão 
IoT - Internet 4.0, um congresso sobre o 
setor realizado pela Associação Brasileira 
de Internet das Coisas (ABINC) em parceria 
com a MCI Brasil. As inscrições estão aber-
tas até o dia 1º de abril e são aceitas provas 
de conceito, test-beds, projetos pilotos ou 
projetos em escala comercial que já tenham 
sido observados ou mensurados resultados 
efetivos pela empresa, como ganhos fi nan-
ceiros, melhorias operacionais, validação 
de modelos de negócio, colaboração entre 
múltiplas empresas ou simplesmente o apren-
dizado e experiência da empresa para seguir 
inovando. Os interessados devem verifi car o 

Inscrições de cases sobre o uso da IoT no Brasil
Trabalhos selecionados serão apresentados no 1º ABINC Summit Conexão IoT - Internet 4.0, que será 
realizado em junho; Melhores cases serão premiados e reconhecidos por empresários do setor

regulamento e as informações necessárias e 
preencher o formulário no site http://www.
abinc.org.br/summit/.

Os cases selecionados serão enquadrados 
em duas categorias: Melhoria operacional 
e Inovação. Como exemplos de melhorias 
operacionais em processos internos da 
empresa serão destacadas soluções que 
contribuam para o aumento de produtivida-
de, redução de custos e perdas, redução de 
downtime de ativos, aumento de qualidade 
ou segurança, entre outros. Já na frente de 
inovação, a ABINC espera receber inscrições 
de apresentações de empresas usuárias 
das tecnologias (end-users) que tenham 
criado novos modelos de negócios, novas 
linhas de produtos ou serviços, alteração 
de estratégias orientadas para serviços, 
abordagem de novos mercados fora do 

segmento de atuação tradicional da empresa, 
maior conhecimento e melhor relaciona-
mento com os clientes, além da melhoria na 
experiência do cliente com os produtos ou 
serviços da empresa. “Os congressos de IOT 
até hoje tem tido um caráter muito acadêmico 
e científi co. A Internet das Coisas já é uma 
realidade no mercado e o objetivo do ABINC 
Summit é atrair uma audiência interessada, 
principalmente, em entender como empresas 
de diversos segmentos já estão aplicando as 
tecnologias de IoT para obter ganhos em seus 
processos ou inovando em seus negócios”, 
destaca Flávio Maeda, Presidente da ABINC.

O ABINC Summit Conexão IoT - Internet 
4.0 acontecerá nos dias 25 e 26 de junho de 
2019 no Centro Fecomércio de Eventos, em 
São Paulo. Para mais informações, acesse 
http://www.abinc.org.br/summit/

A jogadora de futebol Marta 
Vieira da Silva, embaixadora 
das Nações Unidas da Boa Von-
tade de Mulheres e Meninas 
no esporte, participou de uma 
cerimônia organizada pelo 
Comitê Olímpico Internacional 
(COI), destinada a atletas fe-
mininas que se destacam neste 
universo. Ela ressaltou que 
o esporte é uma ferramenta 
efi ciente para conquistar a 
igualdade de gênero.

“O esporte é uma ferra-
menta muito poderosa para 
alcançar a igualdade de gê-
nero”, disse a jogadora. “No 
Brasil, meninas que passaram 
pelo programa One Win Le-
ads Another, um programa 
conjunto entre a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres e o COI, transfor-
maram suas vidas e mudaram 
a realidade em torno delas. 
Temos histórias de meninas 
que completaram o programa 
e agora estão jogando em 
equipes profi ssionais”.

Eleita seis vezes a melhor 
jogadora de futebol do mun-

Jogadora foi homenageada durante cerimônia do Comitê 

Olímpico Internacional (COI).

Entre 1997 e 2016, mais 
de 145 mil jovens com 
até 19 anos faleceram 

em consequência de disparos 
acidentais ou intencionais, 
como em casos de homicídio e 
suicídio. Os dados fazem parte 
de um levantamento divulgado 
ontem (20) pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria.

De acordo com o estudo, que 
considerou dados do Sistema 
de Informações sobre Morta-
lidade do Ministério da Saúde, 
em 2016, ano mais recente 
disponível, foram registrados 
9.517 óbitos entre crianças e 
adolescentes no país. O núme-
ro é praticamente o dobro do 
identifi cado há 20 anos – 4.846 
casos em 1997 – e representa, 
em valores absolutos, o pico da 
série histórica.

O levantamento mostra que, 
a cada duas horas, uma criança 
ou adolescente dá entrada em 
um hospital da rede pública de 
saúde com ferimento por dispa-
ro de arma de fogo. Entre 1999 
e 2018, foram registradas quase 

Em 2016, foram registradas 9.517 mortes violentas de crianças e adolescentes no país.
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A cada 60 minutos, uma 
criança ou adolescente 
morre por arma de fogo

Levantamento mostra que, a cada duas horas, uma criança ou adolescente dá entrada em um hospital 
da rede pública de saúde com ferimento por disparo de arma de fogo

96 mil internações de jovens 
com até 19 anos no SUS. As 
principais causas externas de 
morte por arma de fogo nessa 
faixa etária estão relacionadas 
a homicídios (94%), seguidos 
de intenções indeterminadas 
(4%), suicídios (2%) e aciden-
tes (1%). 

No caso das internações, em-
bora as tentativas de homicídio 

continuem na liderança (67%), 
é bastante expressivo o volume 
de acidentes (26%) envolven-
do arma de fogo. A avaliação 
contabilizou ainda as despesas 
diretas do SUS com pacientes 
atendidos após contato com 
armas de fogo. Nos últimos 20 
anos, as internações de crian-
ças e adolescente provocadas 
por disparos custaram mais 

de R$ 210 milhões aos cofres 
públicos.

O estudo considerou causas 
de morbidade hospitalar e mor-
talidade identifi cadas nas bases 
ofi ciais do Ministério da Saúde 
como acidentais, suicídios ou 
tentativas de suicídio, homicí-
dios ou tentativas de homicídio 
e intenções indeterminadas 
(ABr).

Marta: esporte como ferramenta 
em busca da igualdade de gênero

do, Marta é uma das quatro 
embaixadoras do esporte na 
ONU em defesa da igualdade 
de gênero. Ela foi aplaudida 
pelos presentes. “Estamos 
globalmente comprometidos 
em alcançar a igualdade de 
gênero até 2030. Há muito a 
ser feito em tão pouco tempo”, 
afi rmou a atleta. Emocionada, 
Marta lembrou no seu discur-
so a origem humilde, em uma 
cidade com 11 mil habitantes, 

em Alagoas, e as difi culdades 
pelas quais passou. 

Ela ressaltou que a discrimi-
nação e a ausência de chances 
a incomodaram. “Preconceito 
e falta de oportunidades me 
magoaram muitas vezes ao lon-
go do caminho. Doeu quando 
os meninos não me deixaram 
jogar, doeu quando treinadores 
adultos de times adversários me 
tiraram de campeonatos por-
que eu era uma menina”, disse.

Comissão Europeia 
multa Google em
1,49 bilhão de euros

A Comissão Europeia multou 
o Google em 1,49 bilhão de 
euros por violar as regras anti-
truste da União Europeia. Para 
a comissão, o Google impediu 
anúncios de concorrentes e 
transgrediu a lei antitruste do 
bloco europeu, bem como abu-
sou de seu domínio de mercado 
ao impor uma série de cláusulas 
restritivas em contratos com 
sites de terceiros que impediam 
que seus rivais colocassem seus 
anúncios de busca nesses sites.

“O Google consolidou seu 
domínio em anúncios de busca 
online e protegeu-se da pressão 
competitiva ao impor restrições 
contratuais anticompetitivas a 
sites de terceiros, o que é ilegal 
segundo as regras antitruste 
da União Europeia”, disse a 
comissária Margrethe Vestager, 
encarregada da política de con-
corrência. E que a “má conduta 
durou mais de 10 anos e negou a 
outras empresas a possibilidade 
de competir”.

No texto, os técnicos infor-
mam que os concorrentes do 
Google não conseguiram man-
ter-se na disputa. Segundo re-
latórios da Comissão Europeia, 
as práticas do Google cobriam 
mais da metade do mercado por 
volume de negócios durante a 
maior parte do período.


