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News@TI
Sprinkler pode evitar tragédias comparáveis a 
do incêndio no Museu Nacional

@“Junto a outras medidas, como saídas de emergências ampla-
mente sinalizadas, extintores portáteis e hidrantes, por exemplo, 

o sistema de chuveiros automáticos - conhecido popularmente pelos 
engenheiros como ‘sprinkler’ - ajuda a evitar a perda do patrimônio 
e, o mais importante, a salvar vidas. É um dos componentes de maior 
importância de uma rede de combate a incêndio, pois tem a capacidade 
de inibir a propagação das chamas e, consequentemente, tragédias 
com incêndios de grandes proporções, como a que aconteceu no 
Museu Nacional”, explica Felipe Melo, presidente da ABSpk..

Intellimetri recebe US$ 20 mil de programa de 
aceleração de startups do Google

@A Intellimetri, braço de Inteligência Artifi cial da Vecto Mobile, 
acaba de ser aceita pelo Google ao seu programa de aceleração 

de startups. A empresa recebeu US$ 20 mil (cerca de R$ 83 mi) em 
créditos para a melhoria de sua infraestrutura tecnológica com os 
serviços baseados em nuvem oferecidos pela gigante norte-americana. 
Fundada em 2018, a Intellimetri desenvolve soluções personalizadas 
de Inteligência Artifi cial (AI) e Machine Learning (ML) com agilidade 
e assertividade. Foi a solução de processamento de linguagem natural 
(PLN) para call centers que levou a empresa para o programa Google 
Cloud Platform for Startups Spark Package (www.intellimetri.com.br). 

Santander e Grupo ZAP anunciam parceria para 
fi nanciamento imobiliário 

@O Santander Brasil se alia ao Grupo ZAP para facilitar o sonho da 
casa própria dos brasileiros. A partir de agora, praticamente todo 

o trâmite da aquisição de um imóvel poderá ser feito online: a pesquisa 
nos portais ZAP e Viva Real, e a análise de crédito no site do Santander. 
O processo impacta o mercado ao criar a primeira experiência digital 
e integrada entre compra de imóveis e concessão de crédito. Os inte-
ressados poderão simular o fi nanciamento, solicitar a análise e até ter a 
emissão de crédito totalmente online pela plataforma digital oferecida 
pelo banco. Ou iniciar pela consulta do valor da carta de crédito aprovada 
para, a partir daí, buscar imóveis dentro de seu orçamento. O comprador 
só precisará sair de casa para visitar a propriedade de seu interesse e, se 
fechar negócio, assinar o contrato de fi nanciamento, que cobre até 80% 
do valor do imóvel, com prazo de até 35 anos, em parcelas que podem 
ser fi xas ou atualizáveis. É possível ainda somar a renda com mais uma 
pessoa, mesmo sem ter parentesco, e utilizar o FGTS para compra de 
imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão, de acordo com a legislação 
vigente. O Santander oferece juros a partir de 8,99% ao ano.

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

Esse título foi inspirado 

em uma frase de um 

monge : Se encontrar 

um Buda no meio do 

caminho, mate-o. 

Claro que é uma alegoria, 
ou seja se uma  pessoa 
disser que é um ilumi-

nado, certamente não é. Um 
iluminado não se identifi ca, é 
identifi cado por outras pesso-
as. Mais ou menos o que disse o 
Vinicius, no Canto de Ossanha 
“O Homem que diz sou, não 
é; o homem que diz vai, não 
vai...” O mundo corporativo, 
público ou privado, está em 
busca de líderes que tenham 
todas as qualidades para gerir 
a empresa, e acima de tudo dar 
resultado para os acionistas. 

Tem que ter todas as qua-
lidades ou skills que todo 
departamento de RH sabe de 
cor e salteado. Os candidatos 
também, tanto que preparam 
os currículos dentro dos pa-
drões aconselhados por uma 
verdadeira biblioteca exposta 
nos  book shops dos aeropor-
tos de todo o mundo. Eu sou 
um líder diz o candidato na 
sua apresentação. Ai dele se 
encontrasse o monge...

Na sociedade só é possível 
um líder. Mais de um vai criar 
divisão interna, pontos de vista 
diferentes e pode levar a comu-
nidade ao caos. Por isso o líder 
mais velho não pode de forma 
alguma admitir a existência 
de um concorrente. Nem que 
seja preciso mata-lo. Por isso 
a abelha rainha vigia o tempo 
todo se uma nova rainha não 
está para nascer. Todas as ope-
rárias podem se tornar rainhas, 
basta que sejam alimentadas 
com uma boa quantidade de 
alimento rico em vitamina 
E, como a  geleia real, que é 
produzida pela operária e não 
pela rainha como se imagina. 

Assim ao despontar uma 
nova rainha a velha não per-
de tempo, usa o seu ferrão, 
que mais parece um sabre, e 
mata a futura rival. Não tem 
para ninguém. Quando um 

criador de abelhas precisa 
trocar uma velha rainha por 
uma nova, ele tira a primeira 
e aguarda alguns dias antes de 
depositar a nova. Se fi zer isso 
imediatamente, as operárias 
se agrupam e matam a nova 
líder da colmeia. É necessário 
que a comunidade sinta a falta 
de uma liderança para aceitar 
uma estrangeira ainda  que 
jovem. Nesse período, dizem os 
apicultores, ouve-se um choro 
das operárias na colmeia. 

De volta ao mundo corporati-
vo. Demitir um líder que tem o 
controle da máquina e do time 
e imediatamente substituí-lo 
por outro recém contratado é 
um risco. Os liderados, ainda 
que queiram manter os empre-
gos, vão estranhar. É inevitável 
uma comparação do novo com 
o velho líder. Na maioria das 
vezes o que saiu é melhor do 
que o que chegou. Críticas 
disfarçadas são trocadas entre 
os liderados e  os erros do novo 
líder são amplifi cados. 

Não seria o caso da empresa 
imitar as abelhas e deixar um 
espaço entre a saída do velho 
líder e a introdução do recente? 
Os líderes não querem perder 
os cargos, remunerações ex-
tras, regalias e acima de tudo a 
obediência de todo o  seu time. 
É cioso disso tudo e até confun-
de sua própria existência neste 
planeta com a posição que 
ocupa. Muitos não são capazes 
de viver sem o cargo, por isso, 
ao serem trocados, entram em  
profunda depressão e buscam 
o apoio de renomados coaches 
ou head hunters. 

Por isso o líder encastelado 
no poder vive todo o tempo 
possível vigiando os liderados 
para tentar identifi car se entre 
eles existe algum que possa 
ocupar a sua função. O manual 
de gestão reza que  todo líder 
deve treinar alguém para subs-
tituí-lo. Será que isso acontece 
na maioria das corporações ou 
lança-se mão do exemplo da 
velha abelha rainha?

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 

da Record em multi plataforma.
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Se encontrar um 
líder, mate-o
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A integração entre o mundo digital e 
físico é cada vez maior e não falar sobre 

Omnichannel torna-se inevitável. A utiliza-
ção de dispositivos com essa tecnologia é 
uma tendência que aprimora a gestão do 
varejo e traz novas funcionalidades de pa-
gamento para o consumidor, a exemplo do 
YUMI – dispositivo de pagamento interativo 
lançado este ano pela Worldline na Europa.

Outra perspectiva é a crescente evolu-
ção de protocolos de segurança online, a 
exemplo do 3DS 2.0 que confere menor 
risco às compras devido às diversas formas 

Inovação, performance e experiência do consumidor

de autenticação exigidas pelos emissores 
em parceria com as demais entidades do 
setor. Essas soluções contribuem  para que 
as transações online sejam mais rápidas, 
seguras e efi cientes, reduzindo o abandono 
de carrinho e índices de Chargeback. O 
objetivo é levar o e-commerce ao mesmo 
nível de performance de compras com 
cartão presente.

É válido também destacar a importância 
do uso de inteligência artifi cial e a evolução 
dos chatbots que passam a contar com APIS 
de pagamento integradas. Essa integração 
permite que o usuário interaja virtualmente 
com o seller, veja as opções de produtos 

A transformação digital está revolucionando a relação das pessoas com os meios de pagamento

ou serviços disponíveis e fi nalize a compra 
sem nem sair da rede social.

A perspectiva é a combinação entre a 
utilização de novas tecnologias que sim-
plifi quem a gestão de processos do varejo 
com soluções que proporcionem uma ex-
periência de alto nível para o consumidor. 
Estes dois fatores são fundamentais para 
alavancar ainda mais a performance no 
e-commerce em 2020. 

(*) Está à frente da operação América Latina da 
Worldline, empresa líder em meios de pagamento na 
Europa. No Brasil atua como gateway especializado 

em operações globais de grande porte.

O Mapa do Ensino Superior no Brasil, lança-
do ontem (13) pelo Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo (Semesp), 
mostrou uma baixa taxa de escolarização 
líquida, que estima o percentual de jovens de 
18 a 24 anos matriculados no ensino superior 
em relação ao total da população nessa mesma 
faixa etária. Em 2017, a taxa fi cou em torno de 
17,8%. No ano anterior, a taxa era de 18,5%.

O Maranhão teve a menor taxa de escolari-
zação líquida do país, com 10,6% dos jovens 
entre 18 e 24 anos matriculados no ensino 
superior. O Semesp ressalta que, apesar dessa 
baixa taxa, o número de matrículas no ensino 
superior cresceu em 2017 em relação a 2016, 
passando de 8,05 milhões para 8,29 milhões, 
aumento de 3% nas matrículas. Esses valores 
somam matrícula de alunos das redes privada e 
pública e das modalidades presencial e ensino à 
distância. A taxa de evasão dos cursos presen-
ciais chegou a 25,9% em 2017, menor do que 
a de 2016 (27,2%). Nos cursos a distância, ela 

também caiu, passando de 36,1% para 34,3%.
Nas matrículas dos cursos a distância, de 

2016 para 2017, o crescimento chegou a 17,7%, 
seguindo a tendência de aumento registrada nos 
anos anteriores. Em 2017, foram 1,76 milhão 
de alunos ante 1,49 milhão de 2016, com mais 
alunos tanto na rede privada (16%) quanto na 
pública (36,9%). No ano de 2017, as instituições 
de ensino superior (IES) somavam 2.448, sendo 
2.152 privadas e 296 da rede pública. Do total 
de IES privadas, 63,2% são de pequeno porte 
e contam com menos de 3 mil matrículas. Já 
16,8% são de porte gigante, com mais de 20 
mil matrículas nos cursos presenciais e EAD.

De acordo com dados, o FIES tem cerca de 
2,26 milhões de contratos ativos, sendo 1,26 
milhão em curso e 511 mil evadidos, ou seja, 
com mais de dois aditamentos não realizados. A 
previsão para 2019 é de aproximadamente 100 
mil vagas no programa. Em 2018, foram 82 mil 
novos contratos, o que signifi ca uma queda de 
51,2% em comparação com 2017, além de cerca 
de 2 mil contratos na modalidade P-FIES (ABr).

A taxa de evasão dos cursos presenciais chegou a 25,9% em 2017, menor do que a de 2016 (27,2%).

Este ano, 41 países fa-
rão manifestações. No 
Brasil, elas começaram 

ontem (13) e se estenderão 
até o próximo dia 16, coorde-
nadas pelo Fórum Nacional de 
Proteção e Defesa Animal, em 
conjunto com organizações de 
diversas cidades. 

A diretora de Educação do 
Fórum, geógrafa Elizabeth 
MacGregor, disse que embora 
existam leis que determinem 
tratamento humanitário para 
o transporte de gado vivo, “a 
questão do bem-estar animal 
é zero”. Destacou que para o 
país, essa exportação é ruim 
economicamente, porque re-
presenta apenas 1% de tudo 
que é produzido em termos 
de pecuária para consumo 
humano. Lembrou que to-
dos os países importadores 
importam também carne 
embalada.

O ‘Dia Internacional contra a Exportação de Gado Vivo’ é 

celebrado hoje (14).

Novo programa 
para substituir 
Mais Médicos

A partir da próxima semana, o 
ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, vai apresentar a 
parlamentares e instituições da 
área médica a proposta de um 
novo programa para substituir 
de forma gradual o Mais Médi-
cos. A ideia é discutir o novo 
programa e ouvir sugestões 
e críticas. A informação é do 
secretário de Atenção Primá-
ria à Saúde, Erno Harzeheim, 
que participou ontem (13) de 
audiência pública na Câmara.

“Esse programa está em fase 
fi nal de elaboração. A partir 
da próxima semana o ministro 
vai começar a fazer diversas 
audiências com congressistas 
para mostrar o que fi zemos e 
colher, ainda de maneira não 
publica, opiniões, críticas e su-
gestões”, explicou Harzeheim. 
A substituição do Mais Médicos 
ocorrerá de forma gradual e os 
atuais contratos dos profi ssio-
nais serão mantidos até o fi nal.

O secretário acrescentou 
que o novo programa aborda 
os eixos que precisam ser en-
frentados, para que haja mais 
e melhores médicos traba-
lhando na atenção primária e 
na saúde da família, entre eles 
o provimento de médicos em 
municípios pequenos afastados 
dos grandes centros e também 
junto às populações mais vul-
neráveis das cidades maiores. 
Atualmente o Mais Médicos 
tem 14.101 médicos ativos. 
A previsão é que, em julho, o 
número total de profi ssionais 
chegue a mais de 16 mil (ABr).

Marcello Casal Jr/ABr
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Países se mobilizam contra 
exportação de animais vivos
Um movimento internacional, liderado pela ONG Compassion in World Farming, mobiliza a população 
mundial em torno do Dia Internacional contra a Exportação de Gado Vivo, celebrado hoje (14), com o 
objetivo de conscientizar as pessoas sobre o sofrimento dos animais que são exportados vivos para 
abate em outros mercados

Além disso, como a ex-
portação de gado vivo não é 
taxada, ela não gera riqueza 
para o país. “O couro vai de 
graça” para o importador, o 
que desagrada a indústria cou-
reira brasileira. A operação 

não gera emprego no Brasil, 
mas nos países compradores, 
como Turquia e Líbano, onde 
o abate também não é huma-
nitário, acentuou Elizabeth 
acrescentando que os animais 
são transportados em navios 

de péssima qualidade, sem as 
mínimas condições de higiene, 
sem alimentação e hidratação 
adequadas, sem assistência 
veterinária, com urina e fezes 
provocando proliferação de 
doenças. 

O Fórum Nacional de Pro-
teção e Defesa Animal explica 
que esse comércio não é bom 
para o Brasil, “tanto na questão 
econômica, como na questão 
da imagem do país que, no 
momento, parece estar sendo 
deixada de lado”, enfatizou a 
diretora. Na avaliação da ONG 
nacional, a questão é econômi-
ca. Em 2018, foram mais de 700 
mil animais exportados vivos. 
A operação gerou receita de 
US$ 470 milhões para o Brasil, 
mas isso representa apenas 
7% da receita proveniente da 
exportação de carne e deriva-
dos, superior a US$ 6 bilhões 
anuais (ABr).

Brasil tem baixa taxa de 
escolarização superior


