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Coluna do Heródoto

O povo está 
assustado. Ainda 
assim chega à 
conclusão que o pior 
já passou e pode 
voltar a ter vida em 
sociedade. 

A pandemia mais grave 
da história dura dois 
anos e com mais de 

meio bilhão de pessoas 
infectadas e 55 milhões de 
mortes. A população acre-
dita que, depois da primeira 
onda, é possível voltar à vida 
normal . 

Ela tolerou tão mal as 
medidas de quarentena e 
distanciamento e quando 
ocorreu a liberação da 
primeira onda a população 
começou a comemorar 
nas ruas abandonando as 
medidas de erradicação da 
doença. 

Nas semanas seguintes a 
pandemia voltou com mui-
to mais mortes. Ninguém 
podia imaginar, leigos ou 
cientistas que a maioria das 
mortes ocorreria durante 
a segunda onda. Tem-se a 
impressão que as autorida-
des estão perdidas diante 
do progresso da pandemia. 

Ninguém podia imaginar 
que a pandemia pudesse se 
espalhar tão rapidamente 
também pelo Brasil. A do-
ença vinda do exterior e em 
pouco tempo está em todo 
lugar. Há até quem acredite 
que ela é um castigo divi-
no. O fato é que prefeitos, 
governadores e população 
em geral esperam por uma 
ação do governo federal que 
ninguém sabe qual é. 

Nem mesmo o presidente. 
As notícias que chegam do 
mundo não são nada ani-
madoras. A Europa, Ásia 
e América do Norte são as 
mais afetadas e em pouco 
tempo as mortes se contam 
aos milhões. Sanitaristas e 
epidemiologistas se arris-
cam a divulgar formas de 
proteção, para, pelo menos, 
atenuar a contaminação da 
doença. 

O fluxo de passageiros 
internacionais diminui, mas 
não estanca. Com isso não se 
sabe se novas ondas podem 
se espalhar pelo mundo. A 
população se orienta pelas 
publicações da mídia. As 
pessoas idosas doentes de-
vem ser as primeiras a serem 
cuidadas. O passo decisivo 
é evitar aglomerações, prin-

cipalmente à noite, quando 
a população das cidades se 
juntam em bares e cafés. 
Não fazer visitas para não 
levar o vírus para a casa de 
outras pessoas. 

Evitar fadiga e todo esfor-
ço físico ajuda a enfrentar 
melhor o vírus. É preciso 
manter a higiene do nariz e 
da garganta com inalações 
de vaselina mentolada, 
gargarejo com água iodada 
e ácido cítrico, infusões de 
tanino ou folhas da goiabei-
ras. As reportagens reco-
mendam ainda tomar como 
preventivo, internamente, 
qualquer sal de tanino em 
doses de 20 a 25 gramas 
por dia, e de preferencia 
durante as refeições.

O doente, diz a mídia, ao 
invés de procurar os hos-
pitais, deve, aos primeiros 
sintomas, ir para a cama. 
O repouso auxilia a cura 
e afasta as complicações e 
contágio. Receber visitas 
nem pensar. O povo está as-
sustado com as reportagens 
sensacionalistas e imagens 
sobre o aumento do número 
de mortos. Ninguém resiste 
a foto de pilhas de corpos 
aguardando transporte para 
cemitérios e crematórios. 
Não bastou o flagelo da 
guerra, agora é o da peste. 

Uma reedição dos cava-
leiros do apocalipse. Os 
aliados ainda debatem na 
Conferência de Versalhes, 
na França, que tipo de 
punição vão aplicar à Ale-
manha, derrotada na pri-
meira guerra mundial. Nem 
mesmo os chefes de estado 
escapam do se acostumou a 
chamar de gripe espanhola. 
O presidente americano, 
Woodrow Wilson, pega a 
gripe em Paris. 

A mídia divide o espaço do 
noticiário entre a pandemia 
e os arranjos para uma paz 
que impedisse uma nova 
guerra terrível no mundo. 
Mas os pessimistas de plan-
tão não acreditam nem na 
paz nem que o mundo estará 
livre de outras pandemias 
no futuro. São execrados 
pelos vencedores do con-
flito. 

Estes acreditam que o 
nascimento da Liga das 
Nações, uma sociedade 
internacional de países, vai 
consertar o que a humani-
dade fez de errado no início 
do século 20.

(*) - Professor e jornalista, realiza 
palestras e mídia training 

(www.herodoto.com.br).
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Novidades do PlantUP

@PlantUP, plataforma gratuita de informações agrícolas desenvolvida 
pelo Grupo ATTO, apresenta novidades que ampliam as possibi-

lidades de análise do agricultor para uma melhor tomada de decisões 
sobre a produção de soja, milho e algodão. A plataforma, que pode ser 
acessada pelo site meuplantup.com ou pelo aplicativo Android e iOS, 
já conta com 10,6 milhões de hectares para análise e mais de 1.600 
agricultores cadastrados de mais de 320 municípios do Brasil. A parte 
dos sistemas de produção e a relação sinérgica entre as culturas são 
assuntos que cada vez mais estão presentes na vida dos agricultores, e 
a maioria já sabe que as escolhas de quais culturas plantar na segunda 
safra ou até em rotação podem afetar muito o resultado da cultura 
principal. Pensando nessa decisão foi incluído um novo campo chamado 
“cultura antecessora”. Agora, já é possível cadastrar a cultura antecessora 
plantada naquele talhão e, com isso, o agricultor passa a ter a opção 
de comparar a produtividade da sua cultura principal sobre diversas 
palhadas ou outras culturas que foram utilizadas.

MEC lança Programa Nacional de Certificado 
Digital da Rede de Educação Federal

@O Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (RNP), lançou, na última quarta-feira (24), o 

ICPEdu - Programa Nacional de Certificado Digital da Rede de Educação 
Federal. O serviço viabiliza a emissão ilimitada de certificados digitais 
pessoais para alunos, professores e funcionários para utilização em 
processos e sistemas acadêmicos. Certificados digitais são documentos 
eletrônicos que servem como uma identidade virtual, utilizados para 
validar a identificação de usuários em diversos procedimentos digitais, 
o que exige uma infraestrutura de chaves públicas ou “ICP”. No caso do 
ICPEdu, diversas instituições colaboraram para o desenvolvimento dos 
sistemas sob a coordenação da RNP, como a UFSC, Unicamp e UFMG, por 
exemplo. A Kryptus, empresa brasileira especializada em criptografia, é 
responsável pelo fornecimento dos módulos de hardware criptográficos 
(HSM, na sigla em inglês) (https://www.gov.br/mec/pt-br/icp-edu.).

China: condições de trabalho das 
mulheres frustram políticas demográficas
A política do filho único foi implantada pelo governo chinês no final da década de 1970 com o objetivo de reduzir o 
crescimento populacional e, desse modo, facilitar o acesso da população a sistemas de saúde e educação de qualidade; 
casais que tinham mais de um filho eram multados e podiam sofrer outras penalidades. 

60% de seus funcionários eram mulhe-
res. Jack Ma, palestrante frequente em 
fóruns de liderança feminina, prometeu 
em 2019 que as mulheres em breve 
deveriam representar mais de 33% da 
equipe do Alibaba.

No caso do Brasil, o IBGE nos traz 
a informação de que as mulheres são 
mais instruídas, porém ocupam apenas 
37,4% dos cargos gerenciais no país. 
Diz também que a desigualdade é ainda 
mais elevada no grupo dos 20% dos 
trabalhadores com os maiores salários, 
em que as mulheres são apenas 22,3% 
e recebem cerca de 77% dos salários 
pagos aos homens.

No caso específico da área de tec-
nologia da informação no Brasil, onde 
apenas 20% dos profissionais são mu-
lheres, o aumento da presença feminina 
certamente contribuiria para minorar 
os problemas gerados pela carência de 
pessoal na área. 

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Segundo Ding, esforços devem ser 
direcionados para melhorar a assistên-
cia às mulheres grávidas, aumentar a 
licença-maternidade, melhorar a assis-
tência médica infantil e as creches etc.

Ding defendeu ainda a licença pater-
nidade, já introduzida pela maioria das 
províncias chinesas, mas com carac-
terísticas diferentes: em Guangdong, 
onde ficam as sedes da NetEase e da 
Tencent, os pais têm direito a até 15 dias 
de licença paternidade paga. Xangai, 
por outro lado, concede apenas 10 dias. 
Quanto às mães, a licença maternidade 
está ao redor de cem dias – no Brasil, 
são 120. 

Ao se discutir esse tema, podem ser 
consideradas algumas informações 
sobre a situação das mulheres nas 
empresas de tecnologia chinesas: em 
2019, 35% dos 20.000 funcionários da 
NetEase eram mulheres, assim como 
25% de sua alta administração. A 
agência de viagens online Ctrip, que se 
orgulha de oferecer benefícios para as 
funcionárias, disse em 2018 que mais de 

Vivaldo José Breternitz (*)

Em outubro de 2013 o governo 
chinês aboliu a lei após perceber 
problemas gerados pelo enve-

lhecimento da população, passando 
a permitir até dois filhos por casal. 
Essa abolição não fez com que fossem 
atingidas as metas populacionais pla-
nejadas, sendo que em 2019 a taxa de 
natalidade na China foi a menor das 
últimas sete décadas, o que se atribui 
a mudanças no estilo de vida, custo de 
vida elevado e uma cultura de trabalho 
exigente – a população chinesa vem 
crescendo 0,32% ao ano; no Brasil, esse 
número é 0,67%.

Ding Lei, fundador e CEO da NetEase, 
a segunda maior empresa de jogos da 
China e que também opera um popular 
serviço de streaming de música propõe, 
como forma de   remediar a situação, 
dar melhores condições às mães. 

Ding fez a proposta na sessão anual 
conjunta do parlamento da China e 
da Conferência Consultiva Política do 
Povo Chinês (CCPPC). Ding é membro 
da CCPPC, que inclui outros expoentes 
da área de tecnologia, como Pony Ma 
da Tencent, Lei Jun da Xiaomi e Robin 
Li do Baidu. 
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O setor de varejo online vem cres-
cendo rapidamente e, por isso, se 
transformando em velocidade simi-
lar. As novas tecnologias têm dado 
estofo a esse avanço, e ferramentas 
somam funcionalidades que permitem 
a expansão de muitas empresas nas 
vendas digitais. Junto a isso, novos 
lojistas podem explorar uma ampla 
variedade de produtos, capilaridade 
de vendas, controle de processos e 
escala de resultados, possibilitados 
por esse incremento digital.

Uma das respostas do mercado 
de tecnologia a essas demandas foi 
o surgimento da ferramenta seller 
center, elaborada pela Conecta 
Lá. A solução busca trazer gestão 
e integração de marketplaces a 
um determinado gestor que busca 
ampliar seu canal de vendas. Com 
a expansão desse canal, a empresa 

Tecnologia faz varejo online avançar e ganhar 
nova dimensão

mento de 56% no setor. De acordo 
com estudo realizado pela Enext, o 
setor de marketplaces também deve 
crescer 550% em publicidade nos pró-
ximos 2 anos, outro indicativo de que 
os marketplaces estão em ebulição. 
Segundo Schumacher, ferramentas 
como o seller center permitirão que 
esse crescimento seja ainda mais 
acentuado.

“O avanço tecnológico permite cada 
vez maior tração no varejo online e 
permite que empresas varejistas pos-
sam escalar de diversas maneiras. É 
um pilar importante, pois o espaço que 
ocupamos para crescermos as vendas 
é um ambiente cheio de complexi-
dades e possível de ser aprimorado. 
Nós queremos melhorar e levar ao 
próximo nível todo o setor”, afirma 
Cecília Bonelli, sócio-fundadora da 
Conecta Lá.

pode disponibilizar seus produtos e 
o de outros vendedores, mantendo 
o controle e qualidade da operação, 
viabilizando uma visão estratégica e 
operacional mais completa.

“No universo das vendas online, 
ainda há muito a ser explorado. Nosso 
seller center é um dos primeiros a ser 
desenvolvido no Brasil, e tem como 
objetivo levar o setor a um outro nível, 
possibilitando novas grandes empresas 
a ampliar seus canais de vendas trazen-
do outros lojistas para seu espaço, via 
marketplace. É um avanço que benefi-
cia todas as partes”, explica Fernando 
Schumacher, CEO da Conecta Lá.

O setor de marketplaces teve cresci-
mento de R$30 bilhões no faturamento 
durante o primeiro semestre de 2020, 
dado condicionado pela pandemia e o 
aumento nas vendas online – cresci-
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