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Coluna do Heródoto

Escolher o prefeito 
da grande cidade 
não é tarefa para os 
moradores. 

Afinal, dizem os donos 
do poder, a popula-
ção não sabe votar 

nem escolher o melhor 
nome para gerir a cidade. 
Especialmente se for a 
capital do país. Os nomes 
são analisados tanto no 
Congresso Nacional como 
no gabinete presidencial. 
Aparentemente o presiden-
te da república não deveria 
se envolver com prefeitura, 
uma vez que já tem tantos 
outros problemas para 
resolver. 

Mas acha tempo para 
tudo, afinal alguns deles 
são estruturais e persistem 
ao longo de toda a história 
do Brasil, e provavelmente 
não serão resolvidos no seu 
governo. Ter alguém de con-
fiança na administração da 
cidade aumenta o seu cacife 
político. Tem que ser leal e 
ouvir o chefe. No mais das 
vezes o apoio ao prefeito 
faz parte de uma troca já 
combinada nos bastidores 
do poder que, ou é o paga-
mento de um apoio recebido 
durante a sua eleição na 
campanha presidencial, ou 
um novo acordo. 

O toma cá, dá lá, é de dupla 
mão de direção e não des-
carta nenhum cargo políti-
co, inclusive o de prefeito. 
Governar uma grande cida-
de sem a ajuda de verbas 
federais é o caminho mais 
curto para o fracasso da 
administração e da carreira 
do prefeito. Afinal, a cidade 
é um trampolim poderoso 
para se alcançar cargos im-
portantes na república. Por 
isso o titular não  titubeia 
em abandonar o mandato 
no meio e participar de 
campanha para deputado 
federal, senador ou mesmo 
govenador do estado. 

Não é à toa que o presi-
dente precisa ficar de olho 
no prefeito e ter nele um 
aliado e não um vira ca-
saca que pode se associar 
à oposição e perturbar o 
ambiente político. Questões 
como o saneamento básico, 
moradias populares, fave-
lamento, violência urbana, 
transporte público podem 
ser resolvidos com verbas 
públicas. 

O caixa da prefeitura é 
sempre insuficiente para 
atender ao crescimento 
desordenado da cidade, o 
adensamento populacio-
nal e os serviços sempre 
precários de atendimento 
ao povo. Em socorro à ad-

ministração local só existe 
um remédio: as verbas do 
governo federal. E a caneta 
está nas mão do presidente, 
afinal a avaliação positiva do 
prefeito também lhe traz 
dividendos eleitorais. 

O que aparentemente é 
uma questão paroquial, a 
escolha do alcaide, se torna 
um componente importante 
para a manutenção do po-
der. O indicado para receber 
o apoio do presidente da 
república deve ser alguém 
que tenha boa populari-
dade. Não se trata só de 
amealhar votos, mas de ter 
o apoio da imprensa e dos 
líderes políticos espalhados 
na periferia das cidades. 

Estes são conquistados 
com pequenos mimos como 
nome de parentes e amigos 
em ruas e avenidas na peri-
feria, empregos no governo 
e dotação de verbas para as 
entidades de fins duvidosos. 
Os prefeitos têm o nome e o 
sobrenome ligados às elites 
oligárquicas que governam 
o pais, ainda que uns osten-
tem o título de engenheiro, 
médico, arquiteto, advoga-
do e outras profissões que 
só a elite tem acesso. 

Não há possibilidade de 
um popular chegar à pre-
feitura da capital do Brasil. 
Desde a primeira constitui-
ção o Rio de Janeiro deixa 
de ser o município neutro 
da época imperial e passa 
a ser o Distrito Federal. O 
prefeito é nomeado pelo 
presidente da república. 
Os interventores também. 
Não há eleição para o poder 
executivo municipal. 

A cidade, por ser a capital 
da República dos Estados 
Unidos do Brasil, precisa ser 
governada em consonância 
com o poder central. Lá 
está localizado o palácio 
presidencial, o Congresso 
Nacional, o Supremo Tri-
bunal Federal, os comandos 
militares, as universidades 
federais, as embaixadas es-
trangeiras e um sem número 
de repartições públicas de 
toda ordem. 

Não há crise de desempre-
go uma vez que boa parte da 
população é funcionária do 
estado e recebe salário ou 
a aposentadoria. Só mesmo 
com a saída do centro do 
poder as  coisas podem 
mudar. Juscelino transfere 
o distrito federal para Bra-
sília e a cidade do Rio de 
Janeiro se torna o Estado da 
Guanabara e a população ao 
invés de escolher o prefeito, 
escolhe o governador. 

 
(*) - É ancora do Jornal da 

Record News em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

De olho na 
Prefeitura
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Assédio moral no home office 
tem sido problema constante

Carol Santana (*)

Em razão da pandemia causada pela 
Covid-19, desde março a maioria das 
empresas tiveram que se adaptar e 

implantar o sistema home office. O formato 
de trabalho, que já é tendência nos países 
desenvolvidos, ainda é um assunto que 
divide opiniões entre líderes e companhias 
brasileiras. Isso acontece, porque alguns 
gestores têm a falsa impressão de que o 
trabalho remoto é uma comodidade, ficando 
ainda mais difícil de coordenar suas equipes 
de forma eficaz. Com isso, diversas condutas 
radicais estão ocorrendo e elas podem ser 
vistas como assédio moral.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
conceitua como assédio “toda e qualquer 
conduta abusiva, manifestando-se por 
comportamentos, palavras, atos, gestos 
ou escritos que possam trazer danos à 
personalidade, à dignidade ou à integridade 
física e psíquica de uma pessoa, pondo 
em perigo o seu emprego ou degradando 
o ambiente de trabalho”. Esses preceitos 
também valem para o ambiente virtual. 
Acúmulo de funções, aumento na carga 
horária de trabalho e/ou exigir tarefas 
fora do escopo do cargo são situações que 
podem ser perfeitamente caracterizadas 
como assédio moral.

Quando se fala de ambiente virtual 
existem, também, outras situações que se 
enquadram na questão. Um dos exemplos, 
é a exigência de ligação da câmera nas 
videoconferências. O gestor que obrigar o 
colaborador a realizar essa função, tem que 
estar ciente que trata-se completamente de 
invasão de privacidade. Além disso, é con-
traproducente que os líderes imponham ao 
funcionário o envio de imagens da estação 
de trabalho no decorrer do dia, opinando 
sobre o lugar ou organização do local onde o 
colaborador está realizando suas atividades.

funcionário é fundamental. Vale também 
definir cronogramas e prazos para a entrega 
de tarefas de forma prévia. Inclusive, caso 
seja necessário alguma colaboração além 
do horário, é indicado considerar sempre 
o limite físico e mental de cada membro.

Vale ressaltar que a orientação junto à 
equipe sobre a forma de atuação no tra-
balho remoto é uma responsabilidade da 
empresa. Por isso, mantenha uma comu-
nicação clara e transparente. Criar uma 
circular para todos, com horários, condutas 
para reuniões virtuais e interações entre 
colaboradores e gerência é uma maneira 
para que todos possam trabalhar em har-
monia, respeitando uns aos outros. 

O funcionário que identificar situações 
de assédio moral tem a opção de notificar 
a empresa, que possui a obrigação de in-
vestigar a queixa. Caso a companhia não 
tome as atitudes necessárias, o funcionário 
pode denunciar junto ao Ministério Público 
do Trabalho ou ingressar com uma ação 
judicial.

(*) É Gerente de Produtos Digitais 
da LEO Learning Brasil.

É importante entender quais ações podem afetar o psicológico dos colaboradores, resultando até mesmo 
em processos

Outra característica a se atentar é o iso-
lamento virtual. Isso acontece quando um 
colaborador tem suas ideias e sugestões 
ignoradas por todos ao longo de reuniões 
e conferências. Importante dizer também 
sobre a exposição do profissional perante 
os demais colegas. Fazer críticas ou pia-
das a seu respeito nas redes sociais ou no 
chat interno são situações gravíssimas que 
podem trazer problemas para os gestores.

Em relação à cobrança de entrega 
das demandas, é importante os líderes 
identificarem se as metas impostas são 
tangíveis. Com o home office, a exigência 
de resultados impossíveis e a realização 
de tarefas muito abaixo/alto do cargo ocu-
pado, cresceram de forma exponencial, e 
são esses tipos de cobranças que podem 
resultar em esgotamento físico e mental 
do colaborador, gerando o pânico e outros 
transtornos psicológicos.

Para que as empresas e gestores estejam 
alinhados com seus colaboradores e não 
tenham problemas futuros, é recomendado 
alinhar uma nova rotina entre líderes e equi-
pe. Combinar horários e disponibilidade do 

News@TI 

O desafio da mulher empreendedora será 
debatido

@Começar um negócio, passar por todas as etapas desde o 
planejamento até o desenvolvimento e, ainda se manter no 

mercado de forma competitiva é bem difícil. Para a mulher que 
decide empreender não é diferente. Ela enfrenta as mesmas 
adversidades de qualquer pessoa, somadas a jornada múltipla, 
preconceito, falta de incentivo, taxas de juros mais altas, entre 
outros fatores. Os desafios de uma mulher empreendedora, tão 
latentes nos dias de hoje, serão debatidos no Summit Êxito de 
Empreendedorismo, congresso online e gratuito realizado entre 
os dias 24 e 29 de novembro (www.summitexito.com.br).

TOTVS abre 300 vagas em 11 cidades

@A TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, anuncia a 
abertura de 300 vagas de emprego voltadas para a área de TI. As 

vagas já estão abertas, com oportunidades em 10 cidades do Brasil: 
Assis (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Cascavel (PR), Goiânia 
(GO), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Ribeirão  Preto (SP), Rio 
de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA). A maior parte das 
vagas disponíveis são voltadas para profissionais de tecnologia de 
diversos níveis e áreas de conhecimento, como desenvolvimento de 
software, infraestrutura, ciência de dados e agilidade, mas também 
existem oportunidades nas áreas de marketing, suporte, vendas e UX 
(User Experience). As informações sobre cada uma das vagas, bem 
como as inscrições, devem ser feitas pelo site: https://totvs.gupy.io/

ricardosouza@netjen.com.br

Foto de Gustavo Fring no Pexels

Infinitas possibilidades do WhatsApp Busi-
ness são capazes de animar empresas de todos 
os tamanhos. Mas é preciso tomar cuidado com 
sua implantação. 

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens 
mais popular do mundo e suas estatísticas 
são igualmente impressionantes. Com mais 
de 5 bilhões de instalações apenas na Google 
Play Store, são cerca de 2 bilhões de usuários 
mensais, sendo 5 milhões deles usuários da 
plataforma WhatsApp Business.

O Brasil é o segundo maior mercado mundial, 
ficando atrás apenas da Índia. Segundo do 
SEBRAE, a versão Business está presente em 
72% dos micro e pequenos negócios.

Fundamental para os empreendimentos 
brasileiros, o aplicativo ganhou ainda mais im-
portância a partir da pandemia. Com as portas 
físicas fechadas os comerciantes descobriram no 
aplicativo uma excelente maneira de continuar 
trabalhando, minimizar os prejuízos e fazer a 
economia girar.

E os consumidores responderam da me-
lhor forma possível. Acostumados a utilizar 
o WhatsApp para conversar com amigos e a 
família, foi mais do que natural começar a fazer 
pedidos, tirar dúvidas e ser atendido das mais 
diversas formas.

O interessante é que a plataforma é super 
aberta aos diversos tipos de utilizações – inclu-
sive inovações como a possibilidade de realizar 
treinamentos, aplicar provas, posicionar sobre o 
andamento de encomendas e utilizar como uma 
agenda virtual, marcando consultas e reuniões.

Isso leva o WhatsApp a ser adotado por 

outros tipos de negócios que inclusive podem 
nem lidar com vendas diretas, como os de Edu-
cação, Logística e Saúde, entre muitos outros.

As infinitas possibilidades são capazes de 
animar empresários de todos os tamanhos, 
principalmente pelo custo acessível, mas 
acende a luz amarela para uma importante 
questão: é preciso tomar muito cuidado com 
a sua implantação.

Todos os recursos citados acima são pos-
síveis a partir do uso da API do WhatsApp 
Business. Sigla para Application Programming 
Interface, que significa em tradução para o 
português Interface de Programação de Apli-
cativos, a API conecta os sistemas da empresa 
(que contém as informações necessárias) ao 
WhatsApp.

A questão é que não é qualquer desenvolve-
dor ou profissional de tecnologia que é capaz 
de realizar essa operação. Bom, ele até pode, 
a questão é que o aplicativo não permite e não 
aprova essa ação.

O correto é procurar uma empresa autori-
zada, homologada pelo WhatsApp, e realizar 
uma integração oficial. Esse parceiro é espe-
cializado na aplicação e sabe muito bem o que 
está fazendo.

Somente como uma operação realizada por 
uma empresa homologada é possível ter a se-
gurança para integrar todos os seus sistemas 
à ferramenta e ter acesso aos templates de 
mensagem, por exemplo.

E isso sem dizer que apenas o autorizado é 
capaz de seguir todos os passos recomenda-
dos pelo WhatsApp: sendo que alguns deles 

precisa da participação do time técnico da 
própria ferramenta.

Mas aí você pode me falar: Mas Marcos, 
eu conheço um cara fera que faz rapidinho 
e baratinho! Bom, você pode até tentar e o 
resultado ser ótimo.

A questão é que ele (ou ela) não conhecem 
em profundidade os meandros da parte técnica 
e nem as melhores práticas recomendadas pelo 
Facebook, a dona da ferramenta.

Sim, o senhor Zuckerberg faz questão de 
tudo seja feito de maneira correta quando 
se trata do seu aplicativo. Não sei se você se 
lembra quando o WhatsApp ainda era apenas 
para pessoas físicas, não sendo permitido o 
uso por empresas.

Vários negócios foram simplesmente banidos 
por desrespeitarem essa importante regra. O 
mesmo pode acontecer com a sua empresa 
caso use os serviços do ‘cara fera’.

É, simplesmente, violar os termos de serviços 
do WhatsApp, tornando a sua utilização ilegal 
– o que pode levar a até um processo. Não é 
isso que você quer, não é mesmo?

Aposto que só a ideia de perder – além do 
investimento feito no desenvolvimento – sua 
base de clientes e todos os dados que ela traz, 
causa arrepios.

Então resista à tentação e faça o certo! Seu 
negócio agradece.

(Fonte: Marcos Abellón é criador da AnnA, 
plataforma que conecta pessoas a sistemas através 

do WhatsApp, Telegram e Messenger)

WhatsApp Business API: cuidado para não ser banido

Vagas para profissionais de tecnologia e 
gestão empresarial

O Grupo Daryus, referência 
em consultoria empresarial e 
educação nas áreas de tec-
nologia e gestão, está com 
seis vagas em aberto para 
as áreas de tecnologia da 
informação e gestão empre-
sarial. A medida contribui 
para a continuidade do mer-
cado de trabalho e mostra o 
crescimento do setor mesmo 
durante a quarentena.

Para qualquer uma das va-

gas, os interessados devem 
mandar currículo para o e-mail 
vagas@daryus.com.br com 
pretensão salarial e direcionar 
aos cuidados de Ana Falcon. 
A empresa busca candidatos 
localizados em São Paulo, 
capital, e grande São Paulo. 
Esse requisito existe para que 
esses consultores possam ficar 
alocados em clientes na capi-
tal paulista, quando o trabalho 
presencial for seguro.


