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OPINIÃO
Bem-vindo ao nosso 

futuro conectado

Desde 2010, o número de 

dispositivos conectados 

à internet superou o 

número de pessoas nos 

Estados Unidos. Hoje, 

o norte americano tem, 

em média, mais de dez 

aparelhos conectados

A previsão é de que, em 
2022, uma casa típica 
tenha cerca de 500 

dispositivos conectados. O 
Brasil está no mesmo caminho. 
Segundo dados da Ericsson, o 
Brasil terá 2 bilhões de dispo-
sitivos interligados à rede no 
ano de 2020. Contudo, essa 
tendência não se trata apenas 
de atrelar objetos à internet, 
mas de nos aproximar de opor-
tunidades infi nitas. Aparelhos 
conectados estarão, cada vez 
mais, incorporados a aspectos 
importantes de nossas vidas e 
signifi cam acesso a um conhe-
cimento sem precedentes na 
nossa história. 

Estamos vivendo uma revo-
lução por meio de sensores, 
dados, criptografi a e nuvens. 
Soluções de inteligência artifi -
cial, internet das coisas, nuvem 
e big data estão abrindo cami-
nho para que tenhamos mais 
qualidade de vida e para que 
as economias de nossos países 
cresçam e gerem empregos, 
novos negócios e oportuni-
dades, mudando a maneira 
como trabalhamos e vivemos. 
Isso acontece porque elas au-
mentam a produtividade e a 
competitividade dos negócios 
e possibilitam que governos 
ofereçam serviços melhores à 
população.  

Os efeitos dessas tecnologias 
já são visíveis em todas as áreas 
e ao redor do mundo, indo mui-
to além de nossos smartphones 
e arquivos na nuvem. Por 
exemplo, hospitais brasileiros 
estão usando etiquetas de 
identifi cação de radiofrequ-
ência em equipamentos mé-
dicos, o que permite que suas 
localizações sejam mapeadas 
em tempo real, facilitando a 
gestão do inventário e evitando 
a aquisição desnecessária de 
novos equipamentos. 

O agrobusiness está usando 
softwares e analisando dados 
para aperfeiçoar técnicas de 
controle de pestes, reduzir 
custos e impulsionar a pro-
dutividade. Ao contrário do 
que muita gente imagina, 
esse potencial não se limita 
a países mais desenvolvidos. 
Economias emergentes estão 
se benefi ciando, e muito, de 
novas tecnologias. No Quênia, 
por exemplo, cientistas estão 
usando dados de torres de ce-
lular para rastrear os padrões 
de viagem da população em 
torno de fontes de malária 

como o Lago Vitória. 
Assim, o governo queniano 

foi capaz de detectar novos 
surtos da doença e realizar 
esforços mais efi cientes para 
a sua erradicação. Segundo 
o IDC (Internacional Data 
Corporation), essas econo-
mias, incluindo o Brasil, vão 
ultrapassar os países desen-
volvidos como os principais 
produtores de dados até 2020. 
Os resultados são incontáveis, 
e o potencial de desenvolvi-
mento dessas tecnologias se 
mantem infi nito. Problemas 
crônicos das sociedades atuais 
poderiam ser resolvidos por 
meio da internet das coisas, 
por exemplo. 

Estudo recente da software.
org listou dados de diversas 
instituições que comprovam 
isso: mortes causadas por 
acidentes de trânsito podem 
cair em até 90% graças a carros 
autônomos e semi-autônomos; 
uma gestão conectada do tráfe-
go pode fazer o trânsito fl uir en-
tre 5% e 25% melhor; sensores 
de segurança pública e novos 
modelos de monitoramento 
residencial podem diminuir 
as taxas de crimes em 20%; a 
ampla adoção da internet das 
coisas pode fazer a emissão de 
gases de efeito estufa cair em 
19%, o consumo de energia 
nas residências em 10% e o 
das fábricas em até 30%; por 
fi m, os custos com tratamentos 
contra doenças crônicas tem 
potencial de queda de até 50%. 

Esses e outros exemplos 
signifi carão um impacto de 
11,1 trilhões de dólares na 
economia até 2025. Essas 
tecnologias vieram para fi car. 
É por isso que, além de todas 
as possibilidades sobre as quais 
falamos acima, elas também 
trazem a necessidade de re-
pensar nossas regulamenta-
ções para garantir que o avanço 
não seja barrado por leis e 
normas desatualizadas. Adap-
tar e criar novas legislações 
devem ser prioridades para 
todos os países que buscam 
um desenvolvimento baseado 
em inovação. 

Um exemplo desse movi-
mento é a nova Lei de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) 
brasileira que protege os ci-
dadãos, ao mesmo tempo em 
que não cria barreiras para a 
inovação. Ela também foi bem 
sucedida ao reunir governo, 
legislativo, empresas de di-
versos setores e a sociedade 
brasileira em torno de uma 
necessidade do país, incluindo 
todos na discussão. Iniciativas 
assim devem ser referência 
para atendermos melhor às 
necessidades que novos tem-
pos trazem.
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News@TI
Soluções integradas para pagamento on e off-line
@Enquanto mercados virtuais oferecem serviços bancários e bancos 

usam mais plataformas abertas para facilitar pagamentos, em um 
esforço para reter clientes, os consumidores estão exigindo experiências 
de compra mais rápidas, integradas e convenientes, especialmente 
novas formas de realizar pagamentos. Como o Brasil é líder no ranking 
de inovação em pagamentos na América Latina, segundo uma pesquisa 
recente feita pela Americas Market Intelligence (AMI), as empresas 
que estão despontando no mercado são aquelas que estão conseguindo 
entregar novas formas de continuar trabalhando com parceiros para 
acelerar a inovação nos meios de pagamentos. Diante desse cenário, 
a Pagcom, empresa especializada em soluções e tecnologia para paga-
mentos, oferece soluções integradas All in One totalmente customizadas 
a qualquer tipo de negócio, que podem ser o grande diferencial entre 
o sucesso e o fracasso nos resultados. “O diferencial da Pagcom é a 
qualidade dos serviços e atendimentos aos seus clientes, bem como 
um modelo de negócio justo, de acordo com a necessidade de cada 
um”, afi rma Caio Davidoff, CEO e fundador do Pagcom.

Braulio Lalau de Carvalho (*)

Provavelmente, você chega no seu escritório 
em torno das 8h ou 9h, começa a trabalhar 

nos projetos, levanta para uma reunião, volta 
para a cadeira, conclui uma tarefa, sai para 
outra reunião, almoça na mesa ou engole a 
comida no restaurante, volta para o escritório 
e continua a jornada até o fi m do dia, às vezes 
da noite...E mesmo assim, é comum ir embora 
com a sensação que produziu menos do que 
precisava. 

Não tem jeito, é preciso dar conta do trabalho 
e essa rotina maluca não é um ‘privilégio’ só seu. 
Mas é preciso rever alguns pontos da organização 
do trabalho para ser mais produtivo. Porque 
vamos combinar que não adianta nada fi car 
tanto tempo na empresa e não ser produtivo, 
não é mesmo? 

A importância da pausa para aumentar a produtividade
Com a correria do mundo corporativo, a sensação é que o trabalho está nos engolindo dia a dia

Faça intervalos

Uma dica que gosto de dar para minha 
equipe é: faça pausas. Mesmo que esteja 
muito atarefado, é preciso parar um pouco e 
espairecer. Às vezes, levantar para tomar um 
café, conversar cinco minutos com um colega 
ou folhear uma revista por alguns minutos é o 
sufi ciente para ativar a criatividade de novo e 
voltar a produzir melhor. 

O assunto é tão sério que Travis Bradberrym 
coautor do livro Emotion Intelligence 2.0 fala 
em sua obra que não faz mais sentido trabalhar 
em blocos de oito horas. Para ele, é preciso 
parar 15 minutos a cada hora de trabalho. 
Este raciocínio está embasado em um estudo 
realizado pelo Draugiem, grupo de tecnologia 
da informação, que usou um programa de 
computador para medir quanto tempo os 
funcionários gastavam para cumprir diferentes 
atividades e o nível de produtividade. 

Foi constatado que o tempo total da jornada 
de trabalho não importava tanto, mas sim o 
modo como ela é estruturada. Assim, os pro-
fi ssionais que paravam por curtos períodos de 
descanso eram muito mais produtivos do que os 
que trabalhavam por muito tempo, sem parar. 

Fazer pausas na jornada de trabalho ajuda: 
 • reduzir o estresse
 • aumentar a concentração
 • ter mais criatividade
 • tomar decisões mais assertivas 

Claro que, como tudo na vida, é preciso ter bom 
senso e não abusar das pausas. Do contrário, o 
efeito acaba sendo inverso e aí sim você não con-
segue dar conta de tudo o que precisa entregar. 

Mas com equilíbrio vale a pena fazer breves 
paradas ao longo do dia para descansar a mente 
e aumentar a produtividade. #Ficaadica

(*) É CEO da Orbitall.

É o que mostra pesquisa 
inédita, divulgada na 
sexta-feira (29) pela 

Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro (DPRJ) com 
552 mulheres que passaram por 
audiências na central de Ben-
fi ca, na zona norte da capital 
fl uminense.

A Lei determina que devem 
ser colocadas em liberdade pro-
visória ou em prisão domiciliar 
a gestante, a lactante ou a mãe 
de criança com defi ciência ou 
até 12 anos que não responda 
por crime violento ou praticado 
sob forte ameaça. Em 2018, a 
Segunda Turma do STF decidiu 
conceder prisão domiciliar a 
todas as detentas grávidas ou 
mães de crianças de até 12 anos. 

Entre agosto de 2018 e feve-
reiro de 2019, a DPRJ constatou 
que 552 mulheres passaram 
pelas audiências de custódia. 
Dessas, 161 com suspeita de 
gravidez, grávidas, amamen-
tando, com fi lhos menores de 
12 anos ou com defi ciência. 
Elas não estavam presas por 

Segundo a Defensoria, as mulheres se enquadram na lei e 

deviam ter sido liberadas pelos juízes, o que não ocorreu.

Ciclone matou 468 pessoas em Moçambique e deixou rastro de 

destruição.

Dois aviões da Força Aérea 
Brasileira (FAB) partiram na 
sexta-feira (29) do Aeroporto 
do Galeão, no Rio de Janeiro, 
com destino a Moçambique, 
levando medicamentos e in-
sumos estratégicos. Segundo 
o Ministério da Saúde, foram 
enviados seis kits, totalizando 
870 quilos de carga, quantita-
tivo sufi ciente para atender 
até 3 mil pessoas por um 
período de três meses. O 
país africano sofre com as 
consequências da passagem 
do ciclone Idai, que causou 
a morte de 468 pessoas no 
início do mês.

Cada kit é composto por an-
tibióticos, anti-hipertensivos e 
antitérmicos, como penicilina, 
amoxicilina, paracetamol e 
soro para hidratação, além 
de materiais de primeiros 
socorros, como ataduras, ga-
zes, luvas, máscaras, seringas 
e esparadrapos. Na última 
quarta-feira (27), autoridades 
de Moçambique divulgaram 
que o país vive um surto de 
cólera na região mais atingida 
pelo ciclone. Até o momen-

Pela 3ª vez, Parlamento 
britânico rejeita acordo 
do Brexit

O Parlamento britânico re-
jeitou na sexta-feira (29), pela 
terceira vez, o acordo proposto 
pela premier Theresa May para 
a saída do Reino Unido da União 
Europeia (UE), o chamado 
“Brexit”. Com isso, o Reino 
Unido está à beira de passar 
por um processo de divórcio 
“abrupto”, sem nenhum tipo 
de acordo, o que pode provocar 
graves consequências, como 
uma crise econômica. 

A data original para o Brexit 
era 29 de março, mas agora será 
12 de abril. O acordo foi rejeita-
do por 344 votos contra a 286 a 
favor na Câmara dos Comuns. 
May tinha prometido renunciar, 
caso conseguisse, fi nalmente, a 
aprovação do acordo que pas-
sou mais de um ano negociando 
com a União Europeia. “É de 
lamentar profundamente que, 
uma vez mais, esta assembleia 
tenha sido incapaz de apoiar a 
saída da União Europeia de uma 
forma ordenada”, disse May. 

O acordo votado era parcial-
mente diferente dos outros dois 
rejeitados. Isso porque o Parla-
mento tinha exigido alterações 
no texto original. Na versão atu-
al, o acordo está “simplifi cado”. 
Por sua vez, a União Europeia 
disse que pretende convocar 
uma reunião de emergência 
em 10 de abril para analisar a 
situação. O Brexit sem acordo 
era o pior cenário previsto pelos 
analistas políticos e econômicos 
(ANSA).
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Após decisão do STF, mães e 
grávidas continuam presas no Rio
Uma em cada quatro mães ou grávidas presas em fl agrante teve a prisão mantida nas audiências de 
custódia, apesar de cumprir os requisitos previstos na Lei da Primeira Infância, que garante penas 
alternativas até o julgamento

lei é para proteger a criança, 
cuja a mãe tende a ser a única 
cuidadora. Na decisão do HC 
coletivo, o ministro Lewando-
wski disse que o fato de a acu-
sada ter sido presa em fl agrante 
ou sob acusação de tráfi co de 
drogas, ter passagem pela Vara 
da Infância ou não ter trabalho, 
não são motivos para negar as 
penas alternativas. 

Pesquisa da Articulação 
Brasileira de Crianças e Adoles-
centes com Familiares Presos 
mostrou que crianças e adoles-
centes com pais encarcerados 
vivem em maior vulnerabilidade 
e desamparo. Passam a ter de 
cuidar de irmãos e chegam a 
precisar trabalhar para garantir 
o sustento. É quando se afastam 
da escola, acabam no trabalho 
infantil, vivenciam violência, a 
vida nas ruas e a exploração 
sexual, alerta a organização. 
Procurada, a Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio 
de Janeiro (Amaerj) não se 
manifestou sobre a pesquisa 
da defensoria (ABr).

crime violento ou por grave 
ameaça. Segundo a Defensoria, 
as mulheres se enquadram na 
lei e deviam ter sido liberadas 
pelos juízes, o que não ocorreu. 
Foram mantidas presas 28%, ou 
seja, 45 mães. Quase a metade 
(38%) foi detida por crimes 
relacionados à Lei de Drogas 
ou por furtos (34,5%). Três 
de quatro se autodeclararam 

pretas ou pardas e oito em dez, 
pobres.

De acordo com a diretora de 
Estudos e Pesquisas de Acesso 
à Justiça da DPRJ, Carolina 
Haber, os dados indicam que 
juízes fl uminenses continuam 
negando direito às mulheres e 
suas famílias por motivos sub-
jetivos, conforme convicções 
pessoais. Ela destacou que a 

Brasil envia insumos e 
medicamentos a Moçambique

to, mais de 130 casos foram 
anunciados. O receio agora é 
que a doença, transmitida pela 
ingestão de água e alimentos 
contaminados ou de pessoa 
para pessoa, se espalhe.

Moçambique contabiliza 
2.700 casos de diarreia na 
região, mas ainda sob investiga-
ção. As autoridades trabalham 
também com a possibilidade 
de que outras doenças, como 
tifo e malária, se alastrarem 
após a passagem do ciclone, 
que registrou ventos de até 

200 quilômetros por hora, 
provocando a devastação de 
vilarejos inteiros.

Vinte bombeiros da equipe 
de busca e salvamentos da 
Força Nacional de Segurança 
Pública e mais 20 militares 
mineiros, que trabalharam 
no resgate das vítimas do 
rompimento da barragem de 
Brumadinho, também segui-
ram para Moçambique. As 
equipes brasileiras atuarão no 
resgate às vítimas do ciclone 
em Moçambique (ABr).


