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Coluna do Heródoto

Fica claro o embate 
entre o governador e o 
presidente. A relação 
política entre os dois 
durou muito pouco 
tempo. Para ser exato, 
um ano e meio. 

A aliança política que 
possibilitou a ascen-
são do presidente é 

um castelo de areia branca 
e o governador não hesita 
em chutar toda vez que se 
vê diante da mídia. É uma 
guerra que se disputa diante 
da opinião pública e o bom 
senso, ou os interesses 
nacionais são postos de 
lado. O que vale mesmo é a 
conquista do poder. 

O governo federal se vê 
às voltas com o fortaleci-
mento dos estados e lem-
bra o período da república 
velha, quando São Paulo 
e Minas Gerais ditavam 
como o Brasil deveria ser 
conduzido. Sempre a favor 
de uma camada privilegiada 
da população. Os miseráveis 
servem de massa de mano-
bra ora de um, ora de outro e 
torcem por seus ídolos com 
o mesmo fervor que torcem 
para os seus times de futebol 
do coração.

O chefe do executivo 
avisou várias vezes o gover-
nador que ele tem a caneta 
na mão e pode decidir muita 
coisa. Por sua vez o gover-
nador paulista se escora 
na mídia, nos industriais 
e nos partidos nanicos 
enfileirados e lubrificados 
com verbas na Assembleia 
Legislativa estadual. Quem 
pode mais, chora menos. 

O governador se apresen-
ta como um homem religio-
so, fotografado em missas,  
sempre de paletó e gravata 
e não abandona o ritual do 
cargo jamais. Anda sempre 
cercado por policiais e sua 
confortável mansão tem 
sempre uma viatura para 
proteger a primeira dama 
e os seus filhos. Nada tem 

a temer. Construiu um bom 
empreendimento industrial, 
tem participação societária 
em várias empresas, e mes-
mo na televisão. Além disso 
tem as polpudas verbas pu-
blicitárias para convencer 
veículos ao seu favor. 

É verdade que nem to-
dos, um grupo jornalístico 
faz-lhe oposição cerrada e 
divulga em seus editoriais 
coisas desabonadoras a 
respeito do chefe do execu-
tivo paulista.   Usa adjetivos 
pesados e não esquece sua 
origem e como amealhou a 
grande fortuna que possui.

O presidente tem o apoio 
dos militares. Ele foi guinda-
do ao posto para combater 
a corrupção e inviabilizar a 
transformação em um país 
comunista como Cuba. Pelo 
menos é isso que diz sempre 
tem oportunidade de jun-
tar apoiadores no palácio 
presidencial e não raro se 
deixa fotografar cercado 
pelas mais altas patentes do 
exército. A crise chega a um 
ponto insuportável. 

O presidente marca uma 
reunião do ministério e as-
sina e anuncia a cassação de 
vários políticos, entre eles o 
do governador de São Paulo. 
A cassação é apoiada no 
Ato Institucional 2, baixado 
com o objetivo de blindar o 
regime e estabelece eleições 
indiretas para presidente e 
dá carta branca para que 
Castelo Branco casse os di-
reitos políticos de qualquer 
cidadão. 

Faltam oito meses para 
que Adhemar de Barros 
complete o mandato. Foi um 
dos articuladores do golpe 
civil-militar que depôs o pre-
sidente eleito João Goulart. 
Mal sabia que  seria vítima 
de um regime discricionário 
que ajudou a enredar. Perde 
o palácio mas não a fama. 
Ainda é lembrado, mesmo 
fora da política, como o 
Rouba mas Faz.   

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jorna 
da Record News o primeiro em multi 
plataforma (www.herodoto.com.br). 

Heródoto Barbeiro (*)

Ou um ou outro Dicas para quem quer iniciar a 
venda online rapidamente

Com a situação que o mundo 
passa, a Organização Mundial 
da Saúde mantém o alerta 

para que todos permaneçam em casa, 
ainda por tempo indeterminado. Por 
isso, principalmente para você que 
ainda não está presente na internet, 
o especialista Ed Carlos Amancio, ge-
rente de e-commerce da consultoria 
de inovação digital Go.K, dá algumas 
dicas para que o seu negócio não so-
fra tanto e possa continuar vendendo 
nesse período:

Utilize plataformas prontas
Plataformas de vendas como o 

Mercado Livre podem ser uma boa 
alternativa para comercializar qual-
quer tipo de produto. É possível criar 
uma conta grátis, usar os meios de 
pagamento já inclusos e o serviço de 
logística dos Correios, tudo de forma 
integrada. O maior trabalho neste 
caso será cadastrar os produtos. Aqui 
é indicado focar naqueles com mais 
estoque ou maior valor. O importante 
é aproveitar as milhares visitas diárias 
que o portal recebe.

Crie formas de divulgação digital 
Vídeos no YouTube, posts no Ins-

tagram e Facebook são meios que 
ajudam a chegar mais rápido até o 
público. Atendimento via WhatsApp 
é uma ótima alternativa, ainda mais 
para aqueles que mantém um contato 

mais próximo com o cliente. Alguns 
mercados de bairro estão usando esta 
estratégia, divulgando um número 
exclusivo para esse atendimento e 
fazendo entregas no entorno do bair-
ro. Já o Facebook possui 
mais de 100 milhões de 
contas ativas e mantém 
uma área exclusiva de 
Marketplace, além ferra-
mentas de anúncio para 
seus usuários.

Facilite as formas de 
pagamentos

Esse item pode ser cru-
cial para o cliente comprar 
ou não. Ainda mais numa 
época em que as pessoas 
estão evitando inclusive 
bancos e ficando com 
menos dinheiro vivo na 
carteira. Uma pesquisa re-
alizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas e Serviço de Pro-
teção ao Crédito mostra 
que 69% dos brasileiros 
parcelam as compras no cartão de 
crédito. Com isso, o importante é dar 
várias opções de pagamento online, 
como PayPal, MercadoPago, PagSegu-
ro, entre outros, além de fechar con-
vênios fáceis e rápidos com parceiros.

Ofereça maneiras alternativas de 
entrega

Considerada um dos pilares do co-

mércio online, já que todos esperam 
receber suas compras em perfeito 
estado e dentro do prazo estipula-
do, são várias as formas disponíveis 
atualmente. Como Correios e trans-

portadoras estão man-
tendo seus serviços em 
funcionamento durante 
a pandemia, são duas 
opções bastante utiliza-
das. Outras opções são 
a entrega por motoboy, 
que agiliza o processo, 
utilizar veículo próprio 
ou bicicleta, dependendo 
da distância, o que pode 
gerar uma boa economia 
ao final do dia. E, para 
aqueles que conseguem, 
oferecer o frete grátis 
nessa situação pode in-
centivar ainda mais as 
vendas. 

Para quem quer usar 
esse período e prepa-
rar seu e-commerce

Para se preparar para 
vender profissionalmente na inter-
net, o ideal é iniciar a implantação 
de uma página exclusiva na internet 
para vendas online. Essa implantação 
costuma demandar um prazo médio 
de 3 a 6 meses, o que pode ser uma 
oportunidade para os comerciantes 
iniciarem todo o planejamento e a 
implantação de seus e-commerces 
sem correria.

São Paulo, sexta a segunda-feira, 10 a 13 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Uma das coisas que a Covid-19 mostrou para o varejo em geral, independentemente do porte, é a 
importância de ter um e-commerce e chegar até o cliente de forma online. Segundo dados recentes 
divulgados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), algumas lojas virtuais já 
registraram alta de mais de 180% em transações nas categorias de alimentos e saúde. Para outros 
segmentos, calcula-se crescimento médio de 30%.

“Vídeos no 
YouTube, posts 
no Instagram 
e Facebook 
são meios que 
ajudam a chegar 
mais rápido 
até o público. 
Atendimento via 
WhatsApp é uma 
ótima alternativa, 
ainda mais para 
aqueles que 
mantém um 
contato mais 
próximo com o 
cliente.”

News@TI 

Startup oferece aplicativo de troca de 
mensagens gratuitamente para escolas

@O ClassApp liberou o 
acesso gratuito em seu 

sistema por 2 meses por conta 
da pandemia. O acesso na 
plataforma é limitado, mas 
permite que as instituições de 
ensino de todo o país, possam 
interagir com a família de for-
ma prática e simples. O nome 
do projeto é ClassApp Portas 
Abertas. Criada em 2014, a Startup possui cerca de 650 instituições 
de ensino como clientes em seu portfólio em todo o Brasil, engajando 
mais de 500 mil pais e alunos na rotina escolar e sendo reconhecida 
nacionalmente pela qualidade, segurança e eficiência em facilitar a 
conexão e o relacionamento entre as escolas e as famílias, através de 
uma comunicação simples, prática e ágil. O app torna-se um recurso 
importante em meio ao distanciamento físico atual nas escolas parti-
culares e públicas(https://www.classapp.com.br/portas-abertas)

E-commerce de assinaturas para apoiar 
movimento ‘Fique em Casa’

@A LifeApps, empresa do Grupo Máxima responsável por soluções 
para o comércio on-line, acaba de lançar o recurso de vendas por 

assinaturas em sua plataforma de e-commerce. Este modelo permite 
aos lojistas disponibilizar no universo on-line a venda recorrente de 
um item utilizado com frequência pelos consumidores. Com essa opção 
de compra, o cliente define os produtos, a quantidade e a recorrência 
que precisa assinar, de acordo com a sua demanda. Para as empresas 
que ainda não podem avançar com essa modalidade de compra porque 
não têm uma operação on-line, a LifeApps propõe-se a implementar a 

loja virtual em 15 dias e com 20% de desconto, condições válidas até 
o final de abril. “Neste momento de união e combate à proliferação do 
Coronavírus, nos reunimos em busca de uma contribuição ao mercado, 
tanto para o varejo quanto para a indústria e o atacado. O cliente não 
precisa sair de casa e as lojas não precisam receber seus vendedores 
no ponto de venda”, explica Rafael Martins, CEO da LifeApps.

Digisystem e Netskope assinam uma parceria

@A Netskope, fabricante de soluções de segurança para a nuvem, 
acaba de anunciar a parceria com a Digisystem para distribui-

ção do seu portfólio completo em todo território nacional. No atual 
cenário global, que prioriza o modelo home office, essa parceria 
representa uma união de esforços para ajudar as empresas a imple-
mentar processos de transformação digital de forma segura, a todo 
momento e a partir de qualquer local ou dispositivo, permitindo o 
acesso a sítios Web, Nuvem (SaaS/IaaS/PaaS) e Aplicações no centro 
de dados tradicional com segurança (https://www.digisystem.com.
br/) ou (www.netskope.com).

Plataforma gratuita para gerar vendas e 
capital de giro para pequenos negócios

@A Todo Cartões, startup que opera cartões, desenvolveu uma 
versão da tecnologia adaptada para os pequenos negócios para 

que o repasse financeiro ocorra de forma rápida e eficiente, para 
manter em pé toda a cadeia produtiva do varejo e consumo. Gratuita, 
o objetivo da plaforma é contribuir para que os microempreendedores 
possam gerar vendas antecipadas e ter capital de giro para enfrentar a 
crise sem ter que fechar as portas. Os empreendedores interessados 
em participar devem se cadastrar no site www.todospresentes.com.
br/cadastro. Com isso, os cartões-presente do estabelecimento são 
disponibilizados em www.todospresentes.com.br e o lojista recebe um 
link único para compartilhar com seus clientes.

ricardosouza@netjen.com.br

A
I/C

la
ss

ap
p

Freepik

Ed Carlos Amancio, gerente de 
e-commerce da consultoria 
de inovação digital Go.K.
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Startup cria robô 
para treinar humano

A startup Goowit, que 
funciona como rede social 
gratuita de emprego, une In-
teligência Artificial e People 
Analytics para a recolocação 
profissional, está lançando 
o Sherrpy, o mentor virtual 
de carreira que vai auxiliar o 
usuário a definir os objetivos 
pessoais, profissionais além 
de desenvolver métodos 
para atingir o objetivo.

Nesse período de confina-
mento, o robô vai oferecer 
cursos, treinamentos para 
quase 100 competências, 
técnicas, comportamentais 
e de liderança. “Será uma 
trilha de aprendizagem para 
o usuário desenvolver cada 
uma delas para que alcance 
seus objetivos", afirma Dei-
bson Silva, CEO da startup 
Goowit, ao comentar que é 
uma ferramenta de direcio-
namento indispensável para 
este momento de confina-
mento, principalmente para 
quem precisa de orientação 
profissional, transição de 
carreira e até mesmo se 

preparar para uma possível 
perda do emprego pós Co-
vid-19, finaliza.

Ao todo, foi investido R$ 1,4 
milhão no desenvolvimento 
de tecnologias e parcerias 
(como LinkedIn e Udemy) 
para compor a rede social, e a 
expectativa é que a Goowit se 
torne um unicórnio (empresa 
que atinge R$ 1 bilhão em fatu-
ramento) até 2022. O acesso 
será gratuito para os usuários, 
enquanto as empresas deve-
rão pagar mensalidades após 
algum período para utilizar as 
ferramentas.
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