
Tecnologia emocional: 
o melhor remédio para o 

bem-estar atual

Estamos vivendo uma 
revolução tecnológica 
incrível e irreversível. 
Os aparatos tecnológicos 
já mudaram a nossa 
forma de viver e de nos 
relacionarmos

E isso, sem sombra de 
dúvida, é bom. A ciência 
e as inovações trazem 

progressos expressivos para a 
humanidade. Se pararmos para 
pensar em como nossa vida se 
modificou, não precisamos ir 
muito longe para identificar uma 
grande mudança. Basta levar a 
mão até nosso celular (que cada 
vez mais se tornou essencial e, 
por vezes, se confunde com um 
membro da família ou com um 
braço de alguém) e clicar em 
uma das mídias digitais que... 
Voilá... 

Falamos por vídeo conferên-
cia com um parente distante, 
mandamos uma mensagem para 
o Japão ou apenas ouvimos uma 
boa música.

Esse aparelho ao nosso alcan-
ce, assim como outros tantos 
dispositivos, estreitou vínculos, 
encurtou caminhos (literalmen-
te, bastando para isso usarmos o 
Waze, por exemplo) e permitiu 
acesso a “mundos” antes não 
acessíveis. Mas, como toda mo-
eda tem dois lados, precisamos 
fazer algumas reflexões sobre o 
impacto dessas mudanças em 
nossas vidas e, principalmente, 
em nossas emoções. 

Digo isto, porque essas 
mesmas transformações que 
nos trazem tantos benefícios, 
parecem estar também adoe-
cendo pessoas. Tudo está acon-
tecendo rápido demais e nossa 
adaptação não está seguindo o 
mesmo ritmo acelerado. Com 
tantos progressos e inovações 
tecnológicas à disposição, 
nós nunca adoecemos tanto 
emocionalmente! Quem nunca 
ouviu falar de um colega de 
trabalho com algum transtorno 
emocional? Ou quem nunca 
se espantou ao perceber a 
quantidade enorme amigos 
que tomam alguma medicação 
psiquiátrica? Você conhece as 
estatísticas brasileiras somen-
te para casos de depressão e 
ansiedade? 

Somos quase 10% da popu-
lação (e isso sem contar outros 
tantos que estão fora das estatís-
ticas) sofrendo com transtornos 
de humor. Há estimativas que 
apontam para um número 
alarmante: cerca de 25% dos 
brasileiros empregados sofrem 
com transtornos de ansiedade. 

Isso me faz pensar que algo de 
muito estranho está aconte-
cendo. E eu não estou dizendo 
que a culpa é da tecnologia, de 
forma alguma. 

Minha reflexão é apenas sobre 
o como temos sido humanos 
diante de tamanha transfor-
mação tecnológica. Será que 
estamos cuidando de nossas 
emoções? Estamos aprendendo 
a utilizar nossa “tecnologia” 
emocional? Para onde esta-
mos nos levando? Bem, nossa 
vida emocional existe e ponto 
(querendo acreditar nisso ou 
não)! Como o próprio nome diz, 
emoção é algo que nos move, é 
algo real dentro de nós e vai nos 
“mover” mesmo que não demos 
a menor atenção para ela. 

E esse aparato psicológico 
que regula nossas emoções é 
uma tecnologia de ponta, de 
primeiríssima qualidade. Mas, 
tantas vezes, subutilizada. É 
triste ver pessoas sofrendo 
enfermidades da alma ou sim-
plesmente não sabendo lidar 
com os sentimentos, quando na 
verdade, uma vida emocional 
equilibrada (assim como toda 
tecnologia bem utilizada) pode 
trazer inúmeros benefícios e 
crescimentos pessoais. 

Se quisermos sair das tristes 
estatísticas que colocam o Brasil 
em primeiro lugar no ranking 
dos oprimidos emocionalmen-
te, precisamos mudar a forma 
como estamos olhando para 
nossas emoções e vivendo 
nossas vidas desgarrados do 
entendimento delas. É total-
mente possível ser alguém mais 
“evoluído” (um ser humano do 
tipo hightech) emocionalmen-
te. Mas, isso só vai acontecer 
quando usarmos a tecnologia 
externa a nosso favor, quando 
utilizarmos toda inovação para 
alimentar positivamente nosso 
“HD interno”. 

E, para tanto, precisamos 
voltar um pouquinho para nossa 
essência e nos aproximarmos 
de nossos amores. Precisamos 
usar a tecnologia para organizar 
nossas vidas e não para sermos 
reféns dela. Precisamos, mes-
mo, tentar substituir a mão 
ocupada por um dispositivo 
(qualquer que seja este) por 
uma boa xícara de café ou uma 
taça de vinho, desfrutadas na 
companhia de pessoas queridas 
e, se possível, admirando uma 
linda lua cheia. Conte comigo e 
até a próxima.
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básicas, campanhas de vacinação, distribuição de álcool gel e confecção 
de máscaras para atender milhares de famílias em São Sebastião. A orga-
nização atende diariamente 1,2 mil crianças, jovens e adultos em cursos 
de contraturno escolar, de qualificação profissional, além de projetos 
de cultura, esporte e programas socioambientais. A primeira doação 
angariou suprimentos para 850 famílias e mobilizou cerca de 30 pessoas 
para administração, logística e entrega.  Informações para as doações 
em: (http://verdescola.org.br/como-apoiar/doe-para-a-verdescola/).

E - Enfrentando a Crise
Os donos de pequenos negócios que buscam orientação sobre como 
enfrentar esse momento de crise econômica causado pelo avanço do 
Coronavírus ganharam mais um canal de apoio do Governo Federal. 
Já está disponível, na internet, a página “Vamos Vencer”, desenvolvida 
pelo Ministério da Economia. O objetivo é sanar, ao máximo, as dúvidas 
dos empresários e mantê-los atualizados. Em formato de perguntas e 
respostas, a página orienta empreendedores dos segmentos da indústria, 
comércio e serviços sobre as medidas tomadas pelo governo durante a 
pandemia. Os perfis de acesso foram divididos pelo porte da empresa. 
Saiba mais em: (https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/
perguntas-frequentes/covid-19).

F - Programa de Estágios 
A Elanco Saúde Animal, uma das maiores empresas do segmento no 
mundo, acaba de abrir seu Programa de Estágios para 2020. As vagas 
são voltadas a alunos de todas as universidades matriculados nos cur-
sos de administração, comércio exterior, ciências contábeis, economia, 
engenharia, recursos humanos, jornalismo, comunicação, marketing, 
relações internacionais, medicina veterinária, zootecnia e cursos afins e 
que estejam a, pelo menos, dois anos de serem concluídos. Não é exigida 
qualquer experiência profissional prévia, apenas conhecimentos em 
pacote Office e inglês – que pode variar desde o conhecimento básico 
ao avançado, dependendo da vaga em questão. Interessados devem 
acessar o site (www.bettha.com), pesquisar por “Elanco”.

G - Banco de Talentos
Com a missão de fomentar o setor, a Associação Brasileira de Startups 
(Abstartups), entidade sem fins lucrativos que representa o ecos-

A - Ventiladores Pulmonares
A Hering, sensibilizada pela crescente propagação da COVID-19, desen-
volveu uma coleção especial, denominada “Camisetas com Amor”, que 
destina 100% do lucro das vendas das peças para a compra de ventila-
dores pulmonares. Diante das recomendações de distanciamento social, 
a empresa propõe um grande abraço virtual, por meio de mensagens de 
positividade, carinho, inspiração e empatia, estampadas em camisetas 
com os dizeres “Contando os dias pra te ver de novo”, “Vai ficar tudo 
bem”, “Não há saudade que sempre dure, nem distância que nunca 
acabe” e “Saudades de você”. As camisetas estão disponíveis no site 
(www.hering.com.br) e nas redes sociais da Hering (@hering_oficial).

B - Financiamento de Pesquisas
Estão abertas as inscrições para o Edital de Equidade Racial na Educação 
Básica, que financiará pesquisas e reconhecerá artigos científicos que 
apontem soluções para a redução das desigualdades étnico-raciais e 
de gênero nas escolas. Realizado pelo Centro de Estudos das Relações 
de Trabalho e Desigualdades (Ceert) e Itaú Social, o valor total de 
investimentos é de R$ 3 milhões. O edital busca articular e mobilizar 
escolas, redes, coletivos, centros de pesquisas e Ongs para viabilizar 
e fortalecer estratégias de enfrentamento das desigualdades raciais e 
de gênero na educação. As inscrições estão abertas no site do edital 
(editalequidaderacial.ceert.org.br). 

C - Comprou, Doou!
A Mallory, uma das principais produtoras de eletroportáteis do país, 
lança a campanha "comprou, doou" que pretende trabalhar de maneira 
consciente a comercialização dos seus produtos, valorizando a responsabi-
lidade social e o cuidado com o próximo. A ação consiste na dinâmica de: 
a cada ventilador comprado pelo e-commerce da Mallory, (www.mallory.
copm.br) outro será doado para instituições como o Lar Torres de Mello 
e a Santa Casa de Misericórdia, no Ceará, e o Instituto Pro Saber, em São 
Paulo, que trabalham diretamente com crianças e idosos. A Mallory atende 
nacionalmente, por isso a campanha vale para todo o território brasileiro.

D - No Litoral Norte 
O Instituto Verdescola, fundado por Maria Antonia Civita, está mobilizan-
do voluntários e promovendo dezenas de ações como doação de cestas 

sistema brasileiro de startups, anuncia a criação de uma ferramenta 
para ajudar profissionais e empresas a se conectarem no mercado de 
tecnologia. O Abstartups Jobs é um banco de talentos digital gratuito 
tanto para profissionais que buscam recolocação se cadastrarem quanto 
para startups que estão à caça de talentos. "Trata-se de mais um pilar 
de atuação diante do atual cenário de pandemia que vivemos para 
que possamos superar e sair ainda mais unidos", ressalta do diretor 
executivo da entidade, José Muritiba. Para cadastro, acesse: (http://
absjobs.netlify.app/). 

H - Demissão Responsável
Empresários começaram a ceder aos impactos que o período da 
quarentena tem trazido aos negócios, e passaram a demitir parte de 
suas equipes. Para dar ferramentas às empresas que têm essa visão 
responsável no momento das demissões, o trampos.co, plataforma que 
conecta talentos de comunicação e tecnologia às empresas, desenvolveu 
o trampos Offboarding Kit, um pacote de serviços para que as empresas 
possam auxiliar os colaboradores na rápida recolocação no mercado de 
trabalho. São oferecidos: consultoria para construção de currículos que 
atraiam mais recrutadores; priorização desses profissionais na lista de 
candidatos nas vagas disponíveis na plataforma; e treinamentos online 
para atualização e recapacitação (https://trampos.co/).

I - Anticorpos Neutralizantes
Um grupo de pesquisadores do Instituto Butantan trabalha no desen-
volvimento de um produto composto por anticorpos, para combater 
o novo Coronavírus. Os anticorpos monoclonais neutralizantes, como 
são chamados, serão selecionados de células de defesa (células B) do 
sangue de pessoas que se curaram da COVID-19. A ideia é encontrar 
uma ou mais dessas proteínas com a capacidade de se ligar ao vírus 
com eficiência e neutralizá-lo. As moléculas mais promissoras poderão, 
então, ser produzidas em larga escala e usadas no tratamento da doen-
ça. O projeto utiliza uma plataforma criada para o desenvolvimento de 
anticorpos monoclonais (mAbs) humanos para diferentes doenças, que 
está em fase avançada para obtenção de anticorpos monoclonais para 
o tratamento de zika e tétano.

J - Negócios em Portugal 
Na quinta-feira (23), das 9h às 13h, o escritório Brasil Salomão e Matthes 
Advocacia, promove o webinar online ‘Negócios em Portugal - Como 
empreender em Portugal’. O seminário conta com palestras e debates 
sobre como empreendedores brasileiros devem explorar esse mercado, 
além de detalhar o ambiente de negócios do país europeu. Entre os temas 
abordados, serão exibidos cases práticos de empreendedores, metodo-
logias, análises do mercado português e questões jurídicas relevantes 
para empreendedores que irão ingressar no mercado português. Link 
de inscrição: (http://bit.ly/3eh9Xo4). 

O governo da Suíça anun-
ciou ontem (16) que come-
çará a realizar uma reaber-
tura "lenta e gradual" das 
atividades no país a partir 
do próximo dia 27, por 
considerar que o pico da 
pandemia já foi atingido e 
a doença está sob controle. 
"À luz dos desenvolvimen-
tos epidemiológicos e das 
recomendações dos cien-
tistas, o Conselho Federal 
decidiu relaxar medidas 
de proteção à população 
contra o novo Coronavírus", 
informou o governo em uma 
nota oficial.

Estarão liberados para 
funcionamento os salões 
de cabeleireiros, centros 
de massagem e estúdios 
cosméticos e de tatuagens, 
lojas de ferramentas, de 

Lojas de flores serão um dos 
comércios que poderão 

reabrir ao público.
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O Indicador de Incerteza da Economia, 
medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve alta de 44,5 pontos na prévia 
de abril e chegou a 211,6 pontos. Esse é 
o maior nível da série histórica. O recorde 
anterior tinha sido registrado em 136,8 
pontos, em setembro de 2015, de acordo 
com a FGV.

O componente de mídia, baseado na fre-

quência de notícias com menção à incerteza 
na imprensa, subiu 35,5 pontos e atingiu o 
recorde de 196,5 pontos. O componente de 
expectativa, construído a partir das previ-
sões dos analistas econômicos, subiu 62,6 
pontos e alcançou 226,1 pontos na prévia, o 
segundo maior nível da série, ficando abaixo 
apenas do nível de outubro de 2002 (257,5 
pontos) (ABr).

Aviões de 
passageiros são 
autorizados a 
transportar cargas

Os aviões de passageiros 
poderão ser usados para o 
transporte de cargas en-
quanto durarem as ações de 
combate à pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), no 
país. A medida é em caráter 
excepcional e as diretrizes 
foram aprovadas pela Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac), em decisão publica-
da no Diário Oficial da União 
de quarta-feira (15)

O documento autoriza às 
empresas aéreas a realiza-
rem mudanças nas áreas 
destinadas aos passageiros, 
como os assentos, para que 
possam permitir o transporte 
de cargas. “Os detentores 
de certificado de operador 
aéreo que desejem operar 
em acordo com esta decisão 
devem cumprir integralmen-
te as diretrizes aprovadas”, 
destaca a medida da Anac

A decisão tem por objetivo 
"maximizar a capacidade 
de entrega contínua de 
produtos e insumos essen-
ciais nesse momento de 
pandemia, como alimentos, 
suprimentos médicos e 
equipamentos de proteção 
individual (EPI), além de ou-
tros produtos hospitalares", 
diz ainda a Agência (ABr).

Ao anunciar os números 
do 4º Boletim Prohort 
de Comercialização 

de Hortigranjeiros nas Cen-
trais de Abastecimento (Ce-
asas), pesquisa que aponta 
o total de frutas e hortaliças 
comercializadas no país, 
técnicos da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) voltaram a afirmar 
ontem (16), em Brasília, que, 
apesar da corrida inicial a 
centrais de abastecimentos e 
supermercados, por conta da 
Covid-19, o Brasil não corre 
risco de desabastecimento. 

Segundo o presidente da 
Conab, Guilherme Bastos, 
“as centrais de abaste-
cimento estão em pleno 
funcionamento e adotaram 
diversas medidas de controle 
sanitário para a segurança, 
na prevenção ao novo Coro-

As centrais de abastecimento estão em pleno funcionamento.
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Conab reafirma que não há indícios 
de desabastecimento no país

Apesar da corrida inicial a centrais de abastecimentos e supermercados, por conta da Covid-19, o 
Brasil não corre risco de desabastecimento

fluxo de movimentação nas 
centrais de abastecimento, 
devido ao fechamento de 
bares e restaurantes e das 
recomendações de isola-
mento social.

“Essas variáveis geraram 
um cenário atípico que 
repercutiu nas cadeias pro-
dutivas e no elo de comer-
cialização”, disse Cordeiro, 
antes de detalhar as altas 
identificadas em março nos 
preços de produtos como 
batata, cenoura tomate, 
cebola e de frutas. A safra 
2019-2020 no cinturão ci-
trícola se encerrou com a 
produção de 386,79 milhões 
de caixas. Essa quantidade 
é 35,2% maior do que a da 
safra anterior. Em termos de 
produtividade, a safra de cí-
tricos foi recorde com 1.045 
caixas por hectare (ABr).

navírus, com o objetivo de as-
segurar à população o acesso 
aos mais variados produtos, 
não havendo, portanto, in-
dícios de desabastecimento 
de hortifruti no país”, disse 
Bastos. “Caso sejam identifi-
cados problemas, atuaremos 
para que sejam reduzidos o 
quanto antes”, acrescentou.

O diretor executivo de 
Operações, Abastecimento 
e de Política Agrícola da Co-
nab, Bruno Cordeiro, disse 
que, enquanto estabeleci-
mentos de hortifrutis e su-
permercados intensificaram 
as compras em razão de uma 
maior demanda, observou-
-se também a redução do 

Suíça começa a relaxar quarentena 
a partir do dia 27

jardinagem e floriculturas. 
Todas deverão aplicar as 
medidas de segurança e de 
higienização já definidas, 
como as que estão sendo uti-
lizadas nos supermercados e 
farmácias. 

O documento ainda afirma 
que "caso a situação permi-
ta", as escolas e os shoppings 
poderão ser reabertos a 
partir de 11 de maio; já os 
cursos de ensino não obri-
gatórios, cursos superiores 
e universidades, bem como 
museus, zoológicos e livra-
rias poderão ser reabertos 
no início de junho.

O governo suíço ainda 
afirmou que continua ava-
liando os impactos das me-
didas na população e que, 
em determinados casos 
ou setores, poderá exigir 
o uso de máscaras para a 
circulação. De acordo com 
dados do Centro Universi-
tário John Hopkins, a Suíça 
registra 26.356 casos do 
novo Coronavírus e 1.254 
morte pela doença (ANSA).

Incerteza da economia atinge maior nível


