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Tiktok: será que chegamos 
ao último capítulo?

Vivaldo José Breternitz (*)

Sempre acreditamos que essas or-
dens têm um viés eleitoreiro, pois   
o governo Trump, extremamente 

preocupado com as eleições que se 
aproximam, estaria apenas tentando 
mostrar serviço em uma área que é 
especialmente cara ao povo americano, 
a da segurança nacional. 

Uma alternativa à proibição é a venda 
do aplicativo a uma empresa ameri-
cana. De forma estranha, o governo 
Trump envolveu-se nas negociações 
para venda do TikTok à Microsoft, 
inclusive dizendo querer uma com-
pensação financeira caso o negócio se 
concretizasse.

Foi estabelecido um prazo para a ven-
da, que se encerra em 15 de setembro. 
Há poucos dias, a Microsoft anunciou 
que não estava mais interessada na 
compra do aplicativo, que agora parece 
que ficará com a Oracle, não através de 
uma compra propriamente dita, mas 
com a empresa americana tornando-se 
uma parceira da ByteDance, a proprie-
tária do TikTok.

O negócio envolveria a aquisição, pela 
Oracle, de   uma parte das operações 
da ByteDance nos Estados Unidos. 
Essa aquisição não tornaria a empresa 
americana controladora do TikTok, mas 
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Nossas vidas 
no amanhã

Um exercício de 
paciência. Missão 
de persistência. 
Uma vida de mais 
renúncias. 

Essas três frases ser-
vem para circuns-
crever nossas vidas 

no amanhã. O biólogo e 
pesquisador Átila Iamarino 
dá a dica: “não tem volta 
mágica para 2019 sem 
vírus. É uma adaptação 
pragmática para 2021 com 
ele. ”Portanto, devemos já 
começar a gigantesca tarefa 
de fazer as mudanças que 
se fizerem necessárias para 
convivermos com os dias 
futuros. Urge termos cons-
ciência dessa necessidade. 
Não se espere pela volta 
pura e simples aos dias de 
ontem, com a manutenção 
de velhas regras, padrões de 
comportamento, atitudes e 
gostos.

A reforma na área dos 
costumes é uma das mais 
árduas. Afinal, costume faz 
parte da tradição, carrega 
o dna de todo um processo 
civilizatório. Mas há de se 
compreender que a vida 
segue seu curso e avança 
na esteira das descobertas 
e inovações resultantes 
das pesquisas nas áreas 
da biologia, biomedicina, 
inteligência artificial etc. 
Portanto, qualquer arranjo 
no sentido de salvaguardar a 
integridade da vida é e será 
bem-vinda, principalmente 
se olharmos um pano de 
fundo cheio de ameaças.

Como lembram os cien-
tistas, o nosso foco será 
sempre o dos impulsos 
inatos aos seres vivos. 
Analisando as reações do 
comportamento, Pavlov se 
vale do exemplo da ameba 
para explicar os reflexos do 
ser humano. A ameba foge 
do perigo, absorve alimen-
tos, multiplica-se, forma 
quistos dentro dos quais se 
multiplica em um enxame 
de pequenas amebas. Por 
aí, podemos ter a primeira 
resposta para a questão da 
metáfora de guerra, tão do 
gosto dos indivíduos. 

As pessoas, como as 
amebas, procuram evitar 
o perigo e preservar sua 
espécie. Se um vírus, um 
Coronavírus qualquer, apa-
rece de repente ameaçando 
o fluxo vital, o ser vivo tenta 
dele se afastar, matando-o 
ou tomando as precauções 
para que ele desapareça. A 
natureza procura conser-
var a vida, de acordo com 
dois grandes princípios: o 
do soma e o do gérmen. O 
primeiro, o indivíduo, con-
duz o segundo, a espécie; o 
primeiro é mortal, descontí-
nuo, e o segundo é imortal, 
contínuo. 

Para preservar o indivíduo 
do aniquilamento, antes que 
tenha cumprido a tarefa 
de transmitir o gérmen da 
espécie, a natureza o do-
tou de dois mecanismos 
especiais; e da mesma for-
ma, para a preservação da 
espécie, proporcionou dois 
mecanismos. Os primeiros 

são os impulsos combativo 
e nutritivo; os segundos, 
sexual e paternal. Eis a base 
do argumento que sustenta 
a tese de que haveremos de 
adotar o pragmatismo para 
prolongar nossa preserva-
ção. A adaptação à realidade 
dos ciclos de vida é condição 
sine qua non.

Dito isto, emergem as 
questões: que mudanças, 
que novos costumes adotar, 
quais as esferas que deverão 
ser mais impactadas, a indi-
vidual ou a coletiva? Com o 
perdão dos amigos da área 
biomédica, arrisco a inferir 
que o rol de adaptações 
assumirá uma proporção 
circular, sistêmica, abran-
gente, na medida em que os 
elos da cadeia da saúde de 
um povo abrigam mudan-
ças nos padrões e normas 
governamentais, atitudes 
pessoais e comportamentos 
coletivos. 

Entidades e pessoas fí-
sicas deverão entrar na 
composição, operando as 
políticas de saúde, com 
maior controle de cuida-
dos sanitários, programas 
intensivos de prevenção, 
inserção de uma visão 
interdisciplinar, capaz de 
contemplar o todo e não 
apenas as partes. É claro 
que uma eficaz revolução 
de costumes depende da 
chave da porta do futuro: a 
educação. 

Por isso, o sistema edu-
cacional, a partir do ensino 
de base até os níveis su-
periores, haverá de focar 
as políticas de prevenção 
e mudança de hábitos, o 
que implicará modelagem 
inovadora nas áreas dos 
divertimentos, conservação 
ambiental, educação, mo-
bilidade urbana, seguran-
ça pública, manifestações 
coletivas, como eventos de 
massa. 

A grita será barulhenta, 
prevendo-se, desde já, 
um discurso crítico aos 
governantes, que estariam 
fazendo censura, opressão 
à liberdade de manifestação 
etc. Mas não se faz reforma 
sem ponto e contraponto. 
Como fortaleza de defesa 
de uma nova ordem mundial 
no campo sanitário, será 
necessária a chegada ao 
poder de um núcleo com 
novas visões, olhar de esta-
dista, empreendedorismo e 
coragem para enfrentar os 
infortúnios. 

Só assim a Humanidade 
será capaz de implantar um 
regramento que garanta a 
sobrevivência da espécie, 
com destaque para a vida 
saudável do planeta, o que 
exigirá forte intervenção 
nas políticas preservacio-
nistas e de melhor distri-
buição de renda. 

A continuar a imensa 
disparidade de classes, os 
grupos mais poderosos ha-
verão de dar o tom maior 
e, nesse caso, a orquestra 
mundial ameaça continuar 
bastante desafinada.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

foto com ele. E por US$ 250 mil seria 
possível ter esses itens e bater um papo 
com o candidato.  

Vale lembrar também que o governo 
chinês pode impedir o negócio, caso 
prefira que o TikTok não seja vendido 
e suas operações nos Estados Unidos 
encerradas.

Será que este é o último capítulo 
da novela ou ainda teremos novas 
emoções?

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Há algumas semanas, o governo Trump publicou ordens executivas que visam proibir que um 
aplicativo de origem chinesa, o TikTok, opere nos Estados Unidos, sob a alegação que o mesmo, 
voltado principalmente ao compartilhamento de vídeos curtos, passa ao governo chinês informações 
que coleta acerca dos cidadãos americanos e distribui propaganda pró-China
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Serviço para pequenas e médias se adaptarem 
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

@A Embratel lança essa semana o serviço de consultoria de segu-
rança Quick Assessment LGPD para auxiliar pequenas e médias 

empresas no atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). A oferta visa apoiar o mercado empresarial a lidar com as 
novas determinações obrigatórias para gestão de dados pessoais de 
clientes, fornecedores e colaboradores, orientando companhias para 
atender à nova legislação. O novo serviço é uma versão compacta da 
metodologia Assessment LGPD Embratel, já reconhecida no mercado, 
que foi concebida tendo como base normas e padrões internacionais 
de segurança e proteção de dados.  Com o Quick Assessment LGPD, 
especialistas em segurança, privacidade, governança e proteção de 
dados pessoais da Embratel prestam consultoria de forma remota, por 
meio de plataformas de videoconferência, para identificar os principais 
gargalos de não conformidade com a lei (www.embratel.com.br).

Solução de manutenção preditiva alimentada 
por Inteligência Artificial

@A TeamViewer, fornecedora líder global de soluções seguras de 
conectividade remota, lançou novo módulo do TeamViewer IoT 

para manutenção remota preditiva e análise de dados com suporte de 
Inteligência Artificial. O novo módulo de software ML-Trainer fornece 
ao algoritmo de aprendizado, dados das máquinas que podem ter dis-
parado alarmes, instruindo-o assim a reconhecer padrões específicos. 
Como resultado, os alarmes não ficam mais limitados a limites rígidos, 
passando a obedecer a critérios muito mais amplos e constantemente 
otimizados. Os tempos de inatividade e os falsos alarmes são reduzidos 
significativamente dessa forma, no presente e no longo prazo, já que 
a Inteligência Artificial está em constante processo de aprendizagem 
(www.teamviewer.com/pt-br).

TOP 100 Open Corps 2020

@O Koerich, uma das maiores varejistas catarinenses, está entre as 
empresas mais engajadas em inovação aberta no Brasil. O ranking 

"Top 100 Open Corps" foi anunciado recentemente, durante a 12ª 
edição da Oiweek (Open Innovation Week). Segundo levantamento 

da 100 Open Startups, plataforma que conecta startups a empresas, 
1.635 companhias estabeleceram parcerias com startups em estágio 
inicial nos últimos 12 meses, com 12.436 negócios realizados. O nú-
mero representa um crescimento de 20 vezes em cinco anos de dados 
apresentados pelo movimento. Em 2016, eram 82 empresas com algum 
tipo de parceria com startups. Neste ano, são 1.635 companhias com 
contratos firmados. O Koerich criou em 2019 o KLAB, sob direção do 
gestor de inovação, Rafael Koerich.

PUC-SP promove curso online e gratuito sobre 
Brasil pós 2020

@O mundo não será o mesmo após 2020, não apenas devido à imensa 
crise de saúde e sanitária associada à pandemia da Covid-19 e 

à paralisação da economia mundial, que já produz a maior recessão 
vivida por esta geração, mas também pela explicitação das desigual-
dades sociais, pela polarização das tendências políticas e pelos efeitos 
subjetivos que a vivência dos períodos de isolamento social acarreta. 
Como forma de estudar e refletir sobre o Brasil neste contexto, e a 
partir dele, a Reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) realizará nos meses de setembro e outubro a atividade mo-
dular e interdisciplinar “Brasil em Curso”. As aulas têm o intuito de 
valorizar o debate sobre temas importantes em pauta na sociedade e a 
convivência entre a comunidade, ainda que virtualmente. Estruturado 
no formato online, o curso é gratuito e terá módulos ministrados entre 
os dias 15 de setembro e 27 de outubro por professores e pesquisadores 
da PUC-SP e convidados. Todas as informações estão disponíveis no 
site www.pucsp.br/brasil-em-curso.

Soluções em serviços financeiros

@A Afinz inicia as operações no mercado brasileiro. A companhia 
já nasce com uma tradição de 30 anos, herdada da financeira So-

rocred, e sobre este alicerce implementa um novo modelo de negócios 
em total sintonia com as demandas atuais do mercado. Os serviços 
financeiros da Afinz atendem pessoas jurídicas e físicas, além de micro 
e pequenos empreendedores, que frequentemente não são servidos 
adequadamente pelos serviços e produtos bancários tradicionais, 
sendo alguns até totalmente desbancarizados ainda que produtivos 
economicamente.

ricardosouza@netjen.com.br

a tornaria a provedora dos serviços 
de nuvem para o aplicativo, ou algo 
semelhante.

Para a concretização do negócio, ain-
da são necessárias algumas aprovações 
de órgãos do governo americano, o que 
não parece ser difícil, pois a Oracle tem 
um bom relacionamento com Trump. 

No início deste ano, Larry Ellison, 
cofundador e presidente executivo da 
empresa, coordenou uma campanha 
para arrecadação de fundos para a 
campanha pela reeleição do presidente: 
por US$ 100 mil, os apoiadores podiam 
jogar golfe com o Trump e tirar uma 

A Frete com Lucro, consultoria 
especializada em ferramentas para o 
segmento de transporte e logística, 
lança um aplicativo gratuito para 
ajudar profissionais de todo o País 
a calcular com precisão o valor do 
frete. Disponível para Android, o app 
Frete com Lucro foi desenvolvido para 
todos os envolvidos diretamente com 
o mercado de transporte de mercado-
rias que precisam realizar orçamentos 
de maneira prática e segura, como 
motoristas autônomos, transportado-
ras, embarcadores de mercadorias e 
agentes de importação e exportação. 
Em breve, o app também será dispo-

App automatiza cálculo de frete para profissionais do setor
“Os usuários do aplicativo con-

tarão com um novo canal de dis-
tribuição exclusivo, repleto de 
ferramentas agregadas em um 
único aplicativo. As funcionalidades 
permitirão com que motoristas e 
transportadoras impulsionem ain-
da mais seus negócios”, diz Daniel 
Nascimento, diretor de tecnologia 
da Frete com Lucro, startup que 
faz parte do portifólio da WOW, 
maior aceleradora independente 
de startups do Brasil.

Link para download: https://play.
google.com/store/apps/details?id=br.
com.fretecomlucro

nibilizado na versão iOS.
A composição do valor do frete é com-

plexa e apresenta diversas variáveis, 
desde as características da carga até 
o preço do combustível. O aplicativo 
Frete com Lucro oferece aos profis-
sionais de transporte e logística uma 
calculadora digital que traz os valores 
exatos, sem margens de erro. O cálculo 
é feito de acordo com a tabela vigente da 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT), e considera também os 
custos ocultos, como pedágios e seguro 
da carga, muitas vezes esquecidos e 
que comprometem a saúde financeira 
das empresas.


