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Coluna do Heródoto

Há uma tradição no 
Brasil de que bater o 
penalti em um jogo 
de futebol decisivo é 
tão importante que 
deveria ser feito pelo 
presidente do clube. 

E que na Bahia há tanto 
santo ajudando os 
times que o campe-

onato acaba empatado. São 
afirmações consolidadas ao 
longo do tempo em cam-
peonatos e na criatividade 
dos poetas dos microfones 
esportivos. Contudo não se 
aceita que o presidente da 
república interfira no time 
mais importante e icônico 
do país : a seleção brasileira 
de futebol. 

A mesma que no passado 
era chamada de seleção 
canarinho pelo seu belo 
uniforme amarelo. Mais uma 
licença poética. Escalar a 
seleção, escolher o treina-
dor é quase uma decisão 
estratégia e geopolítica da 
nação. Mexe com os brios da 
república Não pode sofrer 
interferência política seja 
lá de quem for.

No Brasil existem alguns 
milhões de “técnicos“, “trei-
nadores“ ou “professores” 
suficientes para o trabalho 
de escalar a seleção. Não há 
a necessidade de mais um, 
ainda que seja o detentor 
do poder executivo. 

Os boleiros sabem de cor 
a escalação do time, brigam 
quando os craques do seu 
clube não são escalados, 
apontam quem é o melhor 
técnico e palpitam até onde 
deve ser a concentração dos 
ídolos do esporte bretão. 
Ops, outra licença poética. 
Torcedores sabem de cor o 
nome de todos, a posição 
que jogam e alguma coisa 
sobre a vida pessoal de 
cada um. 

A seleção é motivo de bate 
boca de todo o tipo nos bares 
e no transporte público. As 
rivalidades se regionalizam 

e paulistas, cariocas, gaú-
chos e pernambucanos se 
destacam na defesa dos seus 
craques. 

Sabem o nome dos jogado-
res mas não dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, 
que raramente é alvo de 
notícias na mídia, mesmo 
por que o clima político 
vivido no Brasil não abre 
espaço para manifestações 
e divergências. 

Talvez no futuro isso 
mude. 

Vestir a camisa da seleção 
é uma honra para poucos. 
Um gesto de nacionalismo, 
exaltação da pátria e por aí 
vai. Tudo devidamente tur-
binado pelos narradores es-
portivos, uns mais exaltados 
que outros. E este não é um 
fenômeno exclusivamente 
tupiniquim. Los hermanos 
são mais aguerridos. 

O número de bons joga-
dores é imenso e se forem 
escolhidos só os craques, 
é suficiente para formar 
o time titular e o reserva. 
Diante disso por que o 
presidente se mete e além 
de desqualificar o treinador 
ainda quer indicar um joga-
dor ? E logo o centroavante! 

João Saldanha peita o 
chefe do executivo e diz 
que quem escala o time 
é ele. Presidente escala o 
ministério. O Brasil vive o 
auge do regime militar e o fa-
vorito de Garrastazu Médici 
é o Dadá Maravilha. Isto só 
podia dar um bate e rebate 
na área e todos os milhões 
de especialistas tinham suas 
próprias preferencias. Cai 
João, sobe Zagallo. 

Pelé, Garrincha, Gérson, 
Tostão e cia formam o 
melhor time de todos os 
tempos. E conquistam o 
tricampeonato do México 
em 1970.

(*) - Professor e Jornalista, Palestras 
e Midia Training, é comentarista da 
Record News, Portal R7 e da Nova 
Brasil fm (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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além de gerar redução significativa de tempo e custos com atividades 
de suporte”, afirma o porta voz da empresa, Gino Santoro . 

Programa acelera startups com testagem e 
validação de produtos em clientes reais

@A FAB LAB nasceu como um hub de inovação disposto a identificar 
e criar soluções para bares, restaurantes e hotelaria por meio de 

startups aceleradas internamente que irão testar seu modelo de negócio 
dentro dos bares parceiros que pagarão por esse serviço. O programa 
vai acelerar 10 startups, somente neste primeiro semestre, com foco 
em resolver problemas em bares, restaurantes e hotéis, mas com o dife-
rencial de ter a possibilidade de testar o modelo de negócios dentro de 
clientes que já são parceiros do negócio, já que a FAB LAB é um braço 
da Fábrica de Bares, que opera casas notáveis de São Paulo como Bar 
Brahma, Jacaré Grill e Riviera (https://www.fablabhub.com.br/).

paySmart e iFood fecham parceria

@A paySmart, fintech que processa pagamentos para empresas de 
diferentes setores, fechou parceria com o iFood, foodtech líder Amé-

rica Latina, para o lançamento de um novo cartão, o iFood Benefícios, 
com bandeira Elo. A solução oferece às empresas uma nova opção de 
vale-alimentação e vale-refeição. O lançamento auxilia organizações a se 
adequarem às novas realidades, hábitos e necessidades de suas equipes. 
O cartão pode ser utilizado em 270 mil estabelecimentos cadastrados no 
app do iFood, além dos mais de quatro milhões que fazem parte da rede de 
aceitação da bandeira Elo (https://empresas.ifood.com.br/ifood-beneficios).

Woop Sicredi passa a contar com 
pagamentos pelo Google Pay

@A partir de agora, usuários do Woop Sicredi poderão realizar 
seus pagamentos de maneira ainda mais simples e rápida via 

Google Pay, plataforma de carteira digital e sistema de pagamentos 
por aproximação. Trata-se de mais uma iniciativa da instituição finan-
ceira cooperativa para proporcionar alternativas que facilitem a vida 
financeira dos associados. Com o Google Pay, associados da conta 
100% digital do Sicredi podem fazer compras no débito ou crédito 
sem a necessidade de usar o cartão físico. Utilizando o aparelho 
celular em maquininhas compatíveis, por meio da tecnologia NFC 
(Near Field Communication ou comunicação de campo próximo), é 
possível efetuar pagamentos por aproximação em estabelecimentos 
físicos, com maior rapidez, agilidade e segurança, além de sites e 
aplicativos. Para utilizar a ferramenta, é preciso baixar o aplicativo 
Google Pay e fazer o cadastro do cartão diretamente na plataforma 
do Google, ou no Woop Sicredi (www.woopsicredi.com.).

Tecnologia e saúde 

@A Zestt, desenvolvedora de softwares de gestão, lança este mês 
o Zestt Clinic - prontuário eletrônico desenvolvido por médicos 

para atender clínicas e consultórios. A plataforma traz agendamento, 
prontuário eletrônico, telemedicina e uma solução completa de ges-
tão. Tudo na nuvem e com os mais elevados padrões de segurança da 
informação. “A demanda por melhorar processos e gestão no setor de 
saúde é crescente, e com o uso da tecnologia podemos aumentar a 
produtividade e eficiência dos recursos médicos de forma considerável, 

Empregados da Amazon vão 
voltar aos escritórios

Como muitas outras grandes empresas, a Amazon está anunciando sua estratégia para o trabalho de seus funcionários 
não operacionais no pós pandemia: serão três dias nos escritórios e dois a distância

Vivaldo José Breternitz (*)

Quem quiser um período de tra-
balho a distância mais longo, 
terá de apresentar um pedido 

que poderá ou não ser aceito.

Andy Jassy,   atual número um da 
AWS (Amazon Web Services), que 
substituirá Jeff Bezos como CEO do 
grupo em julho, reiterou recentemente 
acreditar que alguns temas não podem 
ser tratados de forma satisfatória em 
reuniões online, especialmente quanto 
à discussão de inovações de qualquer 
espécie.

No momento, a Amazon tem aproxi-
madamente 1,3 milhão de funcionários 
espalhados   ao redor do mundo. Destes, 
500 mil foram contratados em 2020, 
para fazer frente ao forte aumento da 
demanda por e-commerce. 

Já em março, a Amazon havia dito 
que pretendia manter uma cultura 
de trabalho centrada no    escritório. 
Outras empresas de tecnologia têm 

Ao que parece, aqueles que acredi-
tavam que o trabalho nos escritórios 
praticamente deixaria de acontecer, 
estavam enganados. 

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

adotado planos não muito diferentes:   
a Apple disse que seus funcionários 
voltarão ao escritório três dias por 
semana a partir do início de setembro. 
Já o Google, espera que 20% de seus 
funcionários trabalhem em casa, mesmo 
após a reabertura dos escritórios até o 
final do ano.

Foto de Karolina Grabowska no Pexels

Antes de fechar contrato com algum 
tipo de serviço ou comprar algo, o bra-
sileiro sempre busca por referências de 
terceiros para saber se aquele produto é 
bom. Esse é o famoso "boca boca", uma 
ferramenta poderosa que muitas marcas 
estão se aproveitando, por meio da figura 
do Embaixador da Marca.

"O embaixador é um indivíduo que dá 
rosto a marca e carrega consigo todos os 
valores da empresa", assim Jennifer de 
Paula, especialista em marketing digital, 
começou falando sobre a figura. "Ele 
faz a ponte entre o potencial cliente e a 

empresa e consegue transmitir a essência 
da instituição de maneira natural para 
os seguidores, estes que podem vir a se 
tornar consumidores dos seus produtos", 
completa.

No entanto, Jennifer ressalta que nem 
todas as empresas precisam trabalhar com 
embaixadores, pois conseguem se sobres-
sair com outras estratégias de marketing. 
"Somente com boas campanhas publicitá-
rias e conteúdos de valor, uma entidade 
já consegue atingir suas metas. Mas, para 
fechar parceria com um embaixador, o 
investidor precisa saber seu objetivo".

"Se você quer que sua marca atraia 
diversas pessoas, aconselho que invista 
em macro influenciadores, pois eles 
possuem um leque de seguidores. Mas, 
se o seu produto é algo mais específico, 
feche parceria com personalidades que 
são especialistas".

"Porém, a estratégia será ainda mais 
eficaz se o empresário focar no fundo do 
funil, onde estão os micro-influenciado-
res, pois eles realmente detém a confiança 
do consumidor, mesmo não tendo muito 
alcance", acrescenta.

Sua marca precisa trabalhar com um embaixador?

Startup cria posts automáticos 
com API do Facebook

Já imaginou uma tecnologia 
que cria posts automáticos 
para as redes sociais? A 
Grood.me, startup de Ribei-
rão Preto, imaginou e fez 
acontecer. Criada em 2017 
pela publicitária Tammy 
Soares e o desenvolvedor Ro-
naldo Faria Lima, a inovação 
nasceu da necessidade de 
ajudar pequenas empreen-
dedoras a engajar suas redes 
sociais.  

A startup surgiu dentro 
do grupo Bambu Rede de 
Mulheres Empreendedoras, 
do Facebook, onde Tammy 
prestava consultoria gra-
tuita de marketing digital. 
Ela percebeu a carência de 
informação e mão de obra 
acessível para criar posts de 
redes sociais para pequenos 
negócios.  

Em 2017 conheceu seu 
sócio, Ronaldo. Ele buscava, 
no grupo Bambu, ajudar o 

empreendedorismo femini-
no para deixar um caminho 
com menos desigualdade de 
gênero para sua filha. Ven-
do que tinham ideias afins, 
Tammy mostrou a Lima sua 
percepção sobre o acesso ao 
marketing digital e decidiram 
criar uma automação que ge-
rasse posts para redes sociais. 

“Na época, usava-se quatro 
ou cinco aplicativos para criar 
um post. Isso demandava 
muito tempo do empreen-
dedor. Foi aí que resolvemos 
criar a Grood.me, oficializada 
em novembro de 2017”, conta 
a CEO. 

Ela explica que a Grood.
me busca simplificar o pro-
cesso de criação de posts 
e democratizar o acesso a 
um conteúdo de qualidade 
para empreendedores que 
não têm como pagar por um 
profissional ou uma agência 
de marketing.

Novas soluções para atender a carência de 
profissionais de tecnologia da informação no Brasil
Devido ao colapso de profissionais capa-

citados para desenvolvimento de sistemas, 
causado pela incapacidade do mercado em 
formar mão de obra nas ultimas década, as 
empresas estão tendo dificuldade de evoluir 
com seus projetos de TI. Diante deste ce-
nário, a ART IT especializada em soluções 
e serviços de TI, disponibiliza ao mercado 
dois inovadores modelos de outsourcing: 
a contratação de “Squads” em que a ART 
se responsabiliza pelo desenvolvimento de 
profissionais pouco experientes, e a busca 
e contratação de profissionais como serviço, 
voltado a empresas de TI.

Na nova modalidade de serviço da ART 
chamada de “Junior Squad”, o cliente pode 
optar por formar um time multidisciplinar 
composto por um misto de profissionais 
com pouca experiência (para formação em 

projetos de clientes) apoiados por outros, 
altamente capacitados.

“A vantagem deste modelo é que estas 
pessoas, que ainda estão em formação, são de-
senvolvidas pelos gerentes mais experientes 
da ART e, da mesma forma como é feito nos 
squads normais, o cliente acompanha passo 
a passo a execução do projeto e a evolução 
destes profissionais”, explica Romulo Cesar 
de Paula, sócio e diretor Comercial da ART IT.

“Após a entrega do projeto, essa mão de 
obra, já formada e ambientada, é disponibili-
zada para que o cliente possa contratá-la, caso 
tenha interesse. Nosso intuito é contribuir 
para acelerar a formação de profissionais 
de TI cada vez mais qualificados”, adiciona.

Também para contribuir com este 
desafio, em especial nas empresas de 
Tecnologia da Informação que costumam 

enfrentar alto turnover, a ART IT passa a 
oferecer hunting (busca por profissionais) 
como serviço.

“Pela característica do nosso negócio, 
que é baseado em constante aquisição de 
mão de obra especializada, formamos um 
departamento de Recursos Humanos com 
grande capacidade de selecionar profissionais 
de TI com rapidez. Com esse novo serviço, 
daremos às empresas que sofrem com a troca 
constante de profissionais uma possibilidade 
de reposição ágil e com qualidade, o que é 
essencial para a continuidade dos negócios”, 
ressalta de Paula

Para o lançamento, foram criados três pa-
cotes de serviços para empresas que queiram 
repor 5, 10 ou 15 profissionais de TI por mês. 
O serviço é válido em todo o Brasil,  para 
contratações para atuação local ou remota.


