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Coluna do Heródoto

Um simples resultado 
de um simples exame 
médico pode provocar 
uma crise política. 

Estamos no Brasil onde 
tudo é possível, até 
mesmo assistir a um 

ardente debate se o chefe de 
governo tem ou não a obri-
gação de expor em público 
uma avaliação de sua saúde. 
Para variar, a polêmica tem 
duros contendores de lado 
a lado. 

Os  mais influenciados 
pelas ideias do liberalismo 
político argumentam que 
ele tem as mesmas garan-
tias da lei que um cidadão 
comum,  ou seja o direito à 
intimidade e a publicação 
do resultado dos exames 
é de sua única e exclusiva 
vontade. 

Todos concordam que 
uma pessoa quando assume 
um cargo público perde 
parte de sua privacidade, 
mas há um limite em expor 
fatos de sua vida pessoal. 
Por outro lado, argumenta 
a oposição, a saúde dele é 
questão de Estado e não de 
vida privada. Por isso todos 
têm o direito de ver o que 
dizem os médicos a respeito 
de sua  avaliação de saúde. 
Ela pode comprometer os 
destinos do governo e dire-
tamente a vida de milhões 
de brasileiros espalhados 
pelo território nacional.

Há debates públicos in-
flamados entre as partes. 
O estado físico do chefe de 
estado foi alvo de uma reu-
nião em São Paulo. Um líder 
da oposição faz um discurso 
emocional e ganha aplausos 
da plateia quando reitera 
que o povo tem o direito e o 
dever de exigir o resultado 
de um exame médico legal e 
que o resultado pode mudar 
os rumos do governo, que 
considera tão enfermo como 
o seu chefe. 

Há uma dúvida se o chefe 
de estado é ou não um de-
mente e que se deve per-
mitir que continue à frente 
dos negócios do Brasil e se 
isso pode provocar um dano 
irreparável à sociedade 
brasileira. Assim o depu-
tado denuncia o hospital 
responsável pelos exames 
clínicos de falsear a verdade, 
por incapacidade ou por 
cruel má fé.  Sustenta que 
é uma forma ardilosa de não 

permitir que o poder não sai 
do círculo de pessoas que o 
cercam nos palácios. 

Nada acontece aos acu-
sadores que consideram 
um embuste e os danos 
que expõem a população e 
a economia do país. Afinal 
governos estrangeiros estão 
de olho no que se passa no 
centro do poder na capital 
do país e avaliam se vale ou 
não apena se arriscar a se 
envolver em uma questão, 
que, a princípio só interessa 
ao próprio país.

Veículos de comunicação 
não dão trégua. Jornalistas 
reviram diariamente os cor-
redores do poder em busca 
de novas notícias sobre o es-
tado real de saúde do chefe 
de governo. As avaliações 
saem do campo médico, 
desaguam no  debate polí-
tico e terminam nos grupos 
apaixonados que defendem  
ou atacam o chefe. O que 
fazer? Afinal sua excelência 
demonstra sinais de debili-
dade, demência ou qualquer 
outro sintoma aparente de 
incapacidade física. 

A oposição republicana 
insiste na mídia que sim. 
Que os áulicos escondem 
a real situação da saúde do 
imperador para permitir 
que a sucessão se faça sem 
ameaça de mudança  do 
regime. Os propagadores 
do republicanismo estão 
espalhados no exército, 
nas escolas de formação de 
oficiais, nos clubes políticos, 
partidos e até mesmo no 
parlamento onde atuam 
deputados republicanos 
eleitos em plena monarquia. 

Ao imperador resta pouco 
espaço para a defesa. Está 
velho, alquebrado, e sua 
vontade é passar o trono 
para a filha Isabel e se reco-
lher em uma casa de repou-
so. Depois de quase 50 anos 
a frente da chefia do estado 
do Império Brasileiro, dom 
Pedro II  não tem forças para 
se opor aos que desejam a 
troca da monarquia pela 
república. 

O império esgota-se, não 
tem condições de resolver 
as contradições que ele 
mesmo gerou. Com ou sem 
a divulgação do atestado 
médico vai cair e dar lugar 
à república.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O atestado 
médico

O futuro do comércio 
nas pequenas lojas

O CEO da STOQ, Celso Providelo 
explica que uma das vantagens da 
plataforma é reunir, no mesmo am-

biente, lojas físicas e e-commerce, já que o 
software oferece ao varejista a possibilidade 
de receber no mesmo terminal tanto um pe-
dido de compra das plataformas de delivery, 
como do cliente no balcão. Exemplificando 
na área de alimentação, o terminal recebe 
um pedido para entrega via iFood ou um 
pedido na mesa de seu restaurante físico. O 
mesmo se aplica para outros setores, como o 
fashion que atenderia pedidos na loja física 
e também de plataformas de marketplaces 
como Amazon, Shopify ou Magalu.

Sempre que se fala de migrar para um 
novo sistema de vendas, é natural que haja 
uma resistência por conta do custo financei-
ro, mas notadamente pelo tempo perdido 
para a mudança, aprendizado e unificação 
de base de dados. Prevendo estas dificulda-
des, o Providelo garante que sua empresa 
investiu para diminuir tempos e valores: “O 
varejista usa um equipamento muito mais 
simples e ágil que é a maquininha (POS). 
Uma parte do nosso software roda lá den-
tro e outra em nuvem, compartilhada com 
outros clientes com custo muito menor do 
que comprar um servidor”.  

- Nos investimos muito nisso, porque 
cada mudança de sistema era como um 
parto, tudo novo, tudo diferente.  O lojista 
entendia que nenhuma mudança se pagaria 
nem valeria as vantagens. Mudamos isso e 
nossa equipe facilita muito essa migração, 
pega todos os dados do meio físico que 
normalmente estão desorganizados em 
planilhas ou em vários sistemas antigos 
e unifica tudo. Nosso on board prepara o 
varejista para começar a vender na nova 
plataforma no dia seguinte.

Além da operação de venda local, a STOQ 
enxergou vários segmentos que não são 
convenientemente atendidos pelos os gran-
des apps de alimentos nem pelos grandes 
players do comércio virtual. Para estes 
clientes criou seu próprio marketplace, o 
zappay.vc. Providelo descreve: “O varejista 
tem a loja física e um e-commerce, que 
são completamente diferentes, dinâmicas 
diferentes, operação diferente. A nossa 
plataforma reúne essas duas lojas. A gente 
suporta todos os canais de venda neste ter-
minalzinho (o POS). Ele pode aceitar tudo: 
recebe o pedido, aceita, recebe pagamento, 
emite nota fiscal, paga fornecedor, tudo por 
esse terminal”.

- O Zappay.vc  é uma plataforma híbrida, 
que combina a experiência de e-commerce, 
de poder comprar de seu próprio celular,  
com a retirada na plataforma física. Então, a 
caminho do estabelecimento você escolhe, 
enche o seu carrinho de produtos, envia 
o pedido e a loja deixa a sua encomenda 

pronta para ser retirada, com um código 
identificador.

 Para o CEO da STOQ, estas inovações 
trazidas ao varejo servem tanto para esta 
época de distanciamento social, onde 
prevê muita aderência para 
a plataforma, como para de-
pois. Além da facilidade de 
fazer as compras a distância, 
elas podem ser apanhadas 
na porta da loja com hora 
marcada. Com isso, segundo 
Celso Providelo a experiência 
local se torna mais prazerosa 
do que esperar dias para 
que a encomenda chegue à 
sua casa. 

É semelhante ao que mui-
tos shoppings estão fazendo e que vem 
sendo chamado de “drive thru”, como nas 
compras de lanches, em que se pede e re-
tira na lanchonete, sem sair do carro. Mas 
na verdade o sistema com a possibilidade 
de compras maiores, feitas a distância e 
com hora marcada se chama “curbside”, 
esclarece o CEO da Stoq. 

Este sistema atende a urgência atual 
provocada pelo isolamento, mas é visto 
como uma tendência de médio e longo 
prazos,  o futuro do varejo. 

“É muito difícil hoje sustentar um varejo 
com os custos de propriedade e mão de 
obra, são inúmeros pontos de red flag (sinal 
de atenção). Nos posicionamos como uma 
alternativa de otimizar o processo dentro 
da loja, como melhorar a experiência de 
quem vem retirar o pedido. Mas também 
melhorar a experiência do consumidor de 
interagir com o varejo local. O zappay não 
é uma ferramenta apenas para o varejista. 

Vejo muita vantagem para o consumidor 
quando passa a construir uma constelação 
de estabelecimentos com os quais interage 

rotineiramente. Restaurante, supermerca-
do, loja de conveniência... E esse consu-
midor é bonificado, porque passa a fazer 
parte de um cadastro automaticamente, 
sem ter que levar cartãozinho de fidelidade 
no bolso”, conta Providelo.

- No futuro próximo, o 
consumidor que quiser 
comprar, por exemplo, 
uma bateria de celular, 
consulta o zappay, pra 
saber se tem na sua 
cidade, próximo a ele. 
Se ela é bem avaliada 
no sistema, a indicação é 
confiável mesmo que ele 
nunca tenha comprado 
nesta loja,. Além do mais 
é uma loja física, ele pode 

ir lá retirar.  Muitas vezes a loja é na mesma 
cidade, mas os aplicativos de marketplace 
impediam o cliente de interagir diretamen-
te e ainda cobram uma comissão e frete.

Celso Providelo  imagina que sua plata-
forma pode incentivar a volta de um tipo 
de relação entre consumidor e loja  anterior 
à internet, na qual o lojista conhecia seu 
cliente pelo nome, sabia indicar produtos 
específicos para ele, num vínculo basea-
do na constância e na confiança mútua: 
“Quando o consumidor passa a soleira da 
porta, esse varejista sabe o que vender. Só 
que esse varejista que tem esses valores, é 
incapaz de tratar dos valores da internet, 
se ele abre um e-commerce, ele vai que-
brar daí dois meses, porque a dinâmica 
é completamente diferente, baseada em 
advertisement, em edge do Facebook e 
do Google e outras métricas. 

E fora deste cenário,  o varejo não está 
evoluindo,  é quase sobrevivência. Nós 
enxergamos  que resgatar os valores do 
varejo de servir bem a comunidade que está 
em volta dele é muito importante”, conclui. 

São Paulo, sexta-feira, 15 de maio de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“É muito difícil 
hoje sustentar 
um varejo com 
os custos de 
propriedade e 
mão de obra, são 
inúmeros pontos 
de red flag.”

Freepik

Uma plataforma que facilita a vida do varejista, centralizando vários serviços numa única “maquininha” 
(POS), e ao, mesmo tempo, dá ao consumidor uma experiência rica e confiável como nos bons tempos 
das lojas da vizinhança, pré internet. É esta a promessa da STOQ , empresa de tecnologia baseada em São 
Carlos-SP, com seus produtos integrados Stoq Smart POS e  zappay.vc (Zap Pay ponto você).  

News@TI
Solução de colaboração online gratuita 
para escolas e universidades

@ Na linha de frente da iniciativa global para manutenção de empre-
gos, ensino, engajamento e produtividade via home office e soluções 

remotas durante a quarentena imposta pela Covid-19, a companhia 
alemã TeamViewer, player número 1 em tecnologias rápidas, seguras e 
eficientes de acesso e conectividade remota, anuncia disponibilização 
gratuita da solução de colaboração online Blizz para escolas e univer-
sidades. O objetivo é fornecer ao setor educacional uma ferramenta 
fácil, simples e dinâmica para facilitação e gerenciamento inteligente 
da transição para o aprendizado remoto, permitindo que professores, 
mestres e tutores realizem aulas interativas em um ambiente de sala 
de aula virtual absolutamente seguro, com até 50 participantes, por 
meio de conexões de vídeo e telefone (https://www.blizz.com/pt-br/
blizz-para-educacao/).

Aplicativo gratuito para contagem de estoque

@A Gigatron desenvolveu e acaba de lançar o app Coletor 
Portátil. Basicamente ele é um aplicativo que faz a leitura de 

código de barras dos produtos fazendo o inventário e controle de 
estoque para os clientes e em seguida gera um arquivo CSV com 
as informações, imputando o estoque exato do cliente para den-
tro do ERP que ele utiliza. “Acreditamos que este app será muito 
usado neste momento onde o varejo está parado e pode aprovei-
tar para fazer contagem de estoque e revisar os investimentos e 
ações referentes ao andamento do negócio”, explica Victor Ruiz, 
diretor comercial da Gigatron. O coletor portátil está disponível 
gratuitamente nas lojas de aplicativos dos celulares android para 
todos os estabelecimentos que precisem fazer controle de estoque 
(www.gigatron.com.br).

Realidade virtual é nova aposta para web 
conferências

@Desenvolvido pela Agência Casa Mais, empresa paulistana 
pioneira em Realidade Virtual, o REUNI consiste na criação 

de ambientes virtuais para a realização de reuniões, conferências, 
aulas, treinamentos e, até mesmo, visita a imóveis decorados, entre 
outras possibilidades. Basicamente, o projeto começa na criação 
do ambiente, que pode ser em 3D ou criado a partir de fotos ou 
vídeos em 360°, que podem, inclusive, ser feitos pela equipe da 
agência. Depois disso, são inseridas as ferramentas que viabilizam 
os resultados esperados. Depois da elaboração do ambiente virtu-
al, já com todas as funcionalidades solicitadas pelo cliente e com 
todos os testes feitos, a equipe instala o projeto em um óculos de 
realidade virtual, que é enviado para o mediador da reunião (pla-
taformareuni.com.br). 

Farmacêutica investe em aplicativo para 
diagnóstico de tromboembolismo venoso

@O laboratório farmacêutico Sanofi investiu em um aplicativo para 
auxiliar profissionais de saúde na avaliação de risco da doença. 

O AppTev reúne informações sobre o manejo do tromboembolismo 
venoso em diferentes perfis de pacientes e os escores mais utilizados 
para realização da avaliação de risco da doença. Ao usar a nova pla-
taforma, é possível observar o auxílio que o médico terá em avaliar 
quais de seus pacientes possuem maior risco de desenvolver o TEV 
utilizando as principais recomendações da literatura a respeito do 
tema em diversos perfis de pacientes. O aplicativo apresenta de 
maneira ordenada, informações específicas para pacientes clínicos, 
cirúrgicos e obstétricos.

ricardosouza@netjen.com.br

Uso de tecnologia por idoso pode 
impactar negócios após pandemia

Em tempos de confinamento, 
os idosos sendo os mais vulne-
ráveis  ao Coronavírus, a digita-
lização da melhor idade está se 
tornando cada vez mais comum. 
Com a tecnologia e diversas 
soluções digitais disponíveis no 
mercado, o público com mais 
de 65 anos tem conseguido 
administrar atividades do dia a 
dia por meio de sites, aplicati-
vos e dispositivos digitais. Para 
Patrícia Soares, CEO da Prestho 
-  fintech brasileira 100% digital 
e especializada em empréstimos 
consignados para aposentados 
- as novas interações realizadas 
pelos idosos podem ditar os ne-
gócios daqui para frente, impac-
tando o mercado positivamente.

Nos e-commerces já é possí-
vel observar essa transforma-
ção. Cerca de 49% dos idosos 

já têm o hábito de pesquisar 
produtos na internet e, por 
consequência, fazer compras. 
Estas pessoas preferem receber 
os produtos em casa, mesmo 
que saia mais caro e assim ele-
vam o valor do ticket médio - de 
acordo com informações do site 
Mercado & Consumo.

A internet tem facilitado 
a participação do idoso em 
diversos canais no mundo di-
gital. Além das redes sociais e 
compras em sites virtuais pela 
internet a Prestho identificou 
um aumento em buscas por ser-
viços financeiros pelas pessoas 
com mais de 65 anos. De acordo 
com pesquisa realizada pela 
fintech, só nos últimos 15 dias 
do mês de março o pedido de 
empréstimo consignado online 
cresceu 28%.


