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Coluna do Heródoto

O boteco do meu 
pai era o ponto de 
encontro dos pau 
d´águas, pinguços 
e outros adeptos da 
marvada pinga.  

O chão ao lado balcão 
vivia molhado por-
que os mais funda-

mentalistas  jogavam um 
pouquinho e diziam que 
“era para o santo.” E como 
bebiam! Bodinho, Isaías, 
Jacaré, Alemão e o Gino 
eram assíduos fregueses 
do bar incrustado na fren-
te do quartel do exército 
no Parque Dom Pedro II, 
no centrão velho de São 
Paulo. Bebiam e contavam 
histórias. 

Eu tinha uns dez anos e 
no final da tarde, depois 
de fazer a lição de casa, ia 
“ajudar” o meu pai no bar. 
Os bebuns eram pessoas 
alegres, simpáticas e con-
tavam muitas proezas que 
me encantavam. Um deles, o 
Gino, era inconfundível com 
a sua boina de estilo italiano. 
Ele deveria ter mais de 70 
anos, tinha saído da cadeia, 
mas falava francamente de 
suas atividades. O simpático 
velhinho atraia a atenção 
de todos com o relato dos 
roubos que fazia. 

Jamais usava o termo 
assalto, gaba-se de nunca 
ter agredido quem quer que 
seja, era o bom ladrão como 
dizia a minha mãe. Eu ficava 
extasiado quando contava 
como pulava os muros das 
casas nobres com as “estre-
las” e depois de dois ou três 
pulos estava do outro lado. 
Eu o admirava como um 
herói, como era capaz  de  
voar  por  cima dos muros 
e escapar da polícia. Nada o 
abalava nem mesmo a sirene 
de uma rádio patrulha, como 
era conhecido o carro da po-
lícia,  que, no final da tarde, 
passava correndo pela rua. 

O melhor lugar para es-
conder joias, dizia o seu 
Gino, era na lata de lixo. Ele 
recomendava a todos que 
se fossem viajar deveriam 
deixar os pertences em um 
lugar que raramente um  
ladrão iria procurar. As his-
tórias do seu Gino iam das 
prisões na Central de Polí-
cia, no Pátio do Colégio, ao 
lado da casa da Marquesa de 
Santos, no centro velho,  até 
os dias que amargou atrás 
das grades na penitenciária. 
Ele não se emenda, dizia o 
meu pai do outro lado do 
balcão. 

As conversas misturavam 
com a pauta dos  sindicalis-
tas que saiam das reuniões 
de suas sedes e se juntavam 
no bar. Várias sedes de sindi-
catos eram naquela região, e 
também o comitê municipal 
do Partidão. Vez por outra 
alguém trazia um jornal ve-
lho e mostrava manchetes e 
foto do ladrão mais famoso 

da cidade, Gino Meneghetti. 
O Seu Gino e isto corrobora-
va as histórias que  contava 
sobre suas atividades de se 
apropriar o que pertencia 
aos outros. Era mesmo um 
ladrão profissional. 

Um dia mostraram um 
jornal em que o seu Gino 
era acusado de ter come-
tido um homicídio, que ele 
negava até as lágrimas. Um 
fato comprovado apenas nas 
reportagens escandalosas 
dos tabloides que eram 
vendidos na praça da Sé. 
Ele ia às lágrimas em sua 
própria defesa. Jamais ma-
chuquei a quem quer que 
seja, dizia entre uma e outra 
talagada. Eu acreditava no 
velhinho, a justiça não, e 
por isso amargou anos no 
xilindró. Ainda assim era 
respeitado e dizia-se que 
ele se regenerara, ganhara 
uma banca de jornais e vivia 
honestamente. 

Um dia um caminhão do 
choque da Força Pública, 
atual Policia Militar,  parou 
na porta do bar do Barbei-
ro, como era conhecido 
o boteco. Os sindicalistas 
exaltados debatiam uma 
pauta comum, a deflagra-
ção de uma greve geral. 
Não me lembro se era para 
reivindicar aumento de sa-
lários, ou um protesto pelo 
“assassinato” de Getúlio 
Vargas, conhecido como 
pai dos pobres, opositor do 
capitalismo americano e 
favorável a uma revolução 
industrial com empresas 
estatais. Essas pertenciam 
ao povo, gritavam aos sin-
dicalistas. 

A assembleia sindical não 
programada foi suspensa 
com a entrada dos milicia-
nos no bar. Vinham armados 
de cassetetes de borracha. 
Foi uma correria. Todos os 
que  estavam do lado de 
fora do balcão tentaram 
escapar. Os meganhas, 
como eram carinhosamente 
chamados os integrantes da 
Força Pública, fecharam as 
saídas.  Baixaram borracha-
das e vários fregueses  se 
machucaram. 

Não era uma operação 
para prender o seu Gino, 
mas para dispersar o gru-
po de líderes sindicais que 
armavam uma greve geral 
na cidade. Escaparam da 
violência, meu pai, minha 
mãe, eu e... o Gino. Acho 
que não o reconheceram, 
afinal de grevista, o velhinho 
não tinha nada. Não foi por 
isso, mas meu pai fechou o 
bar e montou uma oficina 
mecânica no  local. 

Os bebuns sumiram e 
nunca mais vi o seu Gino. 
Encontrei-o agora nos qua-
drinhos do Oskar Rizzo, e no 
livro 'Meu Velho Centro', da 
editora Boitempo. 

  
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News o primeiro em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O boteco do 
Barbeiro
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Eleita entre as empresas mais ativas em 
Inovação Aberta em prêmio europeu

@A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvol-
vidos a partir do cultivo de eucalipto, foi eleita entre as empresas 

com melhor atuação em Inovação aberta e colaboração com startups 
pelo Corporate Startup Stars 2020. Realizada anualmente desde 2016 no 
âmbito da iniciativa Startup Europe Partnership, da Comissão Europeia, a 
premiação expandiu sua presença globalmente nesta edição com a parceria 
entre a consultoria Mind the Bridge e a Câmara de Comércio Internacional 
(International Chamber of Commerce - ICC).  A cerimônia de premiação, 
realizada na terça-feira passada (15), foi em formato virtual e está dispo-
nível em www.youtube.com/watch?v=vvqw5pcijmo&feature=youtu.be.

Solução de gestão financeira de projetos 
em Nuvem

@A Embratel anuncia esta semana o lançamento do FinOps Embra-
tel, serviço de gestão financeira que possibilita prever, controlar 

e otimizar a utilização de Nuvem (Cloud) pelas empresas. Por meio 
de ferramentas e consultoria, o FinOps Embratel fornece informações 
completas sobre o uso de ambientes em Nuvem, auxiliando os clientes 
a entender em detalhes as faturas de cobrança, que podem ser separa-
das por produto, centro de custo ou unidade de negócio, por exemplo. 
Com as informações, as empresas passam a ter maior visibilidade das 
despesas e podem aplicar soluções técnicas para atingir os indicadores 
pré-estabelecidos para os projetos, evitando o uso indevido de recursos.

ricardosouza@netjen.com.br

Apple desenvolve 
tecnologias automotivas

Vivaldo José Breternitz (*)

O assunto é conduzido de forma 
extremamente reservada – 
fala-se em um “Projeto Titan”, 

acerca do qual a Reuters produziu 
agora um relatório que fornece alguns 
detalhes mais concretos sobre os planos 
automotivos da Big Tech. De acordo 
com o relatório, a Apple poderia iniciar 
a produção de seu veículo elétrico em 
2024.

No coração do carro estaria uma ba-
teria, cujo design disruptivo, poderia 
dar ao veículo um alcance muito maior 
que o de seus concorrentes, além de ser 
menos propensa a superaquecimento e 
não requerer o uso de cobalto em sua 
fabricação.  Este último ponto é impor-
tante, pois mais de 60% do suprimento 
mundial de cobalto vem da República 
Democrática do Congo e as minas do 
país se tornaram famosas pelo uso de 
trabalho infantil.  

Acredita-se também que o veículo 
deverá utilizar sensores LiDAR para a 
detecção de outros veículos, pessoas 

construir seu próprio carro, a Apple 
passe a trabalhar com fabricantes de 
automóveis tradicionais para integrar 
as tecnologias que está desenvolvendo 
a veículos de terceiros, de forma aná-
loga à que faz com o CarPlay.  

A única certeza é que a Apple está   
trabalhando com tecnologia automoti-
va, mas permanecem dúvidas acerca 
do que realmente está fazendo na área. 

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

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Já há alguns anos circulam rumores dando conta que a Apple estaria desenvolvendo um carro autônomo.

e obstáculos diversos. A Apple criou 
sensores desse tipo para seus iPhone 
12 Pro e iPad Pro.

A Reuters diz que atrasos devidos 
à pandemia podem fazer com que a 
produção tenha início apenas em 2025 
ou ainda mais tarde, com a ajuda de um 
parceiro que se responsabilizaria pela 
fabricação propriamente dita, prática 
que a Apple já adota para seus produtos.

É possível também que o escopo 
do projeto seja reduzido e, em vez de 

Gabriel Lima (*)

Diante um ano complicado para 
os negócios de todos os setores, 
o mercado que pode ser consi-

derado como o que mais cresceu, foi o 
comércio eletrônico. Podemos citar os 
e-commerces e os marketplaces que 
tiveram um crescimento de 56,8% 
até agosto deste ano, segundo dados 
de um recente relatório divulgado 
pela Compre&Confie. Esse resultado 
aponta como os consumidores estão 
cada vez mais confiantes em realizar 
compras online, cenário bom para os 
negócios digitais e garante um maior 
crescimento para 2021.

É possível citar que temos uma ava-
liação muito positiva, e o e-commerce 
tem movimentando de modo geral a 
economia do país ao longo dessa pan-
demia. Durante o ano de 2020 vimos 
esse crescimento com os 75 clientes 
que a Enext possui, que cresceram 
em média 220% comparado ao ano 
passado. Para obter esse resultado os 
líderes digitais investiram e transfor-
maram seus canais, que antes eram 
apenas estratégicos, em essencial 
para os consumidores. E aqueles e-
-commerces que antes já investiam 
completamente nas vendas digitais e 
na integração de canais, antes da crise, 
conseguiram se adaptar rapidamente 
e tiveram resultados repentinos no 
crescimento de suas vendas. Além 
disso, durante este ano, a participa-
ção do e-commerce no Brasil chegou 
nos mesmo patamares de 10-12% das 
vendas totais do varejo em  em relação 
a mercados mais maduros na América 
do Norte, Europa e Ásia.

É possível ter essa projeção de 

Panorama de 2020 e destino do e-commerce 
no Brasil, o que esperar para o próximo ano

ciências logísticas, falta de mão de obra 
capacitada e solavancos econômicos.

O governo vem tentando privatizar 
os correios, e as grandes empresas 
de e-commerce estão se preparando 
para reduzir de forma significativa 
sua dependência da estatal. Cada dia 
que passa ela perderá mais valor até 
se tornar irrelevante. Por conta disso, 
existem muitas oportunidades para pe-
quenas e médias empresas de logística 
e transporte crescerem além de uma 
re-significação do ponto comercial. 

Outro fator é a falta de mão de 
obra qualificada. Em recente estudo 
da Brasscom (Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia da In-
formação e Comunicação), até 2024 
a procura por profissionais de TI será 
de 420 mil pessoas e o país historica-
mente forma poucos profissionais de 
tecnologia e ciências exatas. Podemos 
ter um apagão de conhecimento 
disponível e retardar o avanço da 
economia digital. 

Por fim, nossa trajetória econô-
mica pode ajudar na desaceleração 
do crescimento. Apesar da baixa 
correlação vista até agora neste mer-
cado, a manutenção de crescimentos 
consistentes por longos períodos 
também depende de fatores macro-
econômicos.

(*) É CEO e fundador da Enext, consultoria 
especializada em comércio eletrônico do grupo 

WPP. Mestre em administração de empresas pelo 
Insper, é autor dos livros Comércio Eletrônico: 

Melhores Práticas do Mercado Brasileiro e Líderes 
Digitais. Entre 2017 e 2020,  foi representante do 

Brasil na UNIDO para desenvolvimento sustentável 
de negócios digitais nos países BRICS (Goal 

#9) . Exercendo seu papel, representou o Brasil 
na China, Índia, Suíça e Áustria liderando o 

desenvolvimento dos relatórios sobre o panorama 
do ecommerce brasileiro.

crescimento mesmo com o mundo 
pós-pandemia. Uma breve análise 
feita na carteira de clientes da Enext 
é possível analisar que entre 25-35% 
dos consumidores nunca haviam rea-
lizado compras online, seja por falta de 
conhecimento do canal ou por falta de 
confiança. Após boas experiências de 
compra, esse consumidores não devem 
abandonar esse novo comportamento, 
pois as compras online são excelentes 
do ponto de vista de conveniência para 
o consumidor, elas reduzem o atrito e 
fazem com que os clientes economizem 
um recurso precioso: o tempo.

Para manter esse crescimento é im-
portante os negócios digitais manterem 
os investimentos nos canais para que a 
performance seja positiva. No Brasil, por 
mais que esteja em um ritmo acelerado 
nesse quesito, existem ainda muitas 
dificuldades de expansão no comércio 
eletrônico do país que podem retardar 
um maior avanço no setor, são elas: defi-

Foto de Armand Valendez no Pexels

Gabriel Lima, CEO da Enext
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Verotthi Consultores seleciona Desenvolvedores 
e Analistas Técnicos de Negócios

A Verotthi Consultores, especializada em testes e engenharia de software, 
inicia a seleção de profissionais de TI para os cargos de Developer C# e 
Business Technical Analyst (BTA). Ao todo, são 11 vagas para atuação 
home office em projeto desenvolvido em conjunto com outros países, para 
multinacional líder em seu segmento. Para participar do processo seletivo, 
é necessário enviar currículo para o e-mail talentos@verotthi.com.br .


