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Coluna do Heródoto

A decisão é 
unânime. A estátua 
deve ser retirada 
imediatamente da 
sala de reuniões. 

A câmara municipal 
da maior cidade do 
país decide que não 

se pode homenagear um 
escravocrata. É verdade que 
a escravidão negra existe na 
maior parte das colônias do 
continente. Portugueses, 
brasileiros, holandeses, 
russos, alemães, holandeses 
ganham rios de dinheiro 
com o tráfico de negros 
africanos no Atlântico. 

O desenvolvimento da 
monocultura nos latifúndios 
exige  grande quantidade 
de mão de obra e prender e 
escravizar os indígenas não 
é suficiente. Além disso há 
a oposição da Companhia 
de Jesus, que lembra que 
recentemente o papa conce-
deu alma ao índio. Resta aos 
traficantes rondar as costas 
do continente africano e ne-
gociar com os chefes locais 
a obtenção de escravos. 

Tribos mais fortes inva-
dem o interior africano, 
prendem homens, mulhe-
res e crianças e vendem 
tudo no litoral. O escambo 
se processa com a troca 
de produtos que chegam 
das colônias como rum, 
cachaça, fumo de corda e 
utensílios de metal.

A mão de obra escrava se 
adequa ao desenvolvimento 
do capitalismo mercantil. O 
escravo é uma mercadoria e 
pode ser vendido, compra-
do, trocado ou simplesmen-
te apresado. 

O volume maior é de ne-
gros, porém há expedições 
que prendem outras etnias. 
Geralmente estas são co-
mercializadas no mundo is-
lâmico, sobretudo  no Orien-
te Médio. Os povos mais 
próximos do Atlântico são 
embarcados principalmente 
para as colônias de Portugal, 
Espanha, Inglaterra, França 
e Holanda. Durante alguns 
séculos o escravo negro é a 
mão e pé dos senhores de 
terras na América. 

Em algumas colônias 
a miscigenação com  os 
brancos é maior e o mulato 
ganha um status diferente. 
Contudo a violência é o 
denominador de todas as 

colônias europeias. Ela co-
meça no embarque das pes-
soas nos navios da morte, 
ou tumbeiros, e só termina 
com a chegada ao local de 
trabalho onde permanece 
sob vigilância, castigos vio-
lentos, separação da família 
e outras atrocidades. 

O que caracteriza a escra-
vidão não é a cor da pele, 
mas a maneira que uma 
pessoa é inserida no sis-
tema capitalista da época. 
Escravos existem desde a 
antiguidade e até mesmo 
em civilizações admiradas 
como grega, romana, persa, 
árabe, chinesa, etc. 

Um proprietário de ter-
ras que tem 600 escravos, 
uma amante negra, mãe 
de seus seis filhos, não 
pode ser homenageado. 
Ele é um escravocrata. Sua 
estátua deve ser removida 
imediatamente, decidem 
os conselheiros. Por una-
nimidade não se leva em 
conta que o homenageado 
desafiou o rei. 

Nem que tenha partici-
pado da conspiração que 
decidiu separar as colônias 
e trilhar um novo caminho. 
Ele redige a declaração de 
independência, o docu-
mento mais importante da 
nação. Thomas Jefferson 
é um dos pais fundadores 
da República dos Estados 
Unidos, que no futuro será 
a maior democracia do 
planeta. 

O seu passado o condena, 
por isso não pode ser home-
nageado decide a câmara 
municipal. Se os congres-
sistas quiserem manter a 
sua estátua na rotunda do 
Capitólio, isto é um proble-
ma de quem dirige a capital 
do país. A retirada segue 
um movimento de excluir 
de praças públicas estátuas 
de líderes dos Confedera-
dos, os sulistas favoráveis 
à escravidão e que lutaram 
uma sangrenta guerra civil. 

A estátua de Jefferson 
vai para um museu de uma 
sociedade de história, de-
pois de mais de cem anos  
na câmara municipal nova-
-yorkina. E a estátua do 
primeiro presidente e líder 
da guerra de libertação ame-
ricana, George Washington, 
vai ter o mesmo destino?

(*) - Jornalista do R7, Record News e 
Nova Brasil fm, é Professor.  

Palestras e Midia Training  
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Fim de 
Homenagem
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News@TI
de tecnologia (product designer, product manager, desenvolvedor back-
-end, desenvolvedor front-end, desenvolvedor mobile, analista de teste, 
desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, analista de banco de 
dados DBA, site reliability engineering, DevOps), marketing, comunicação, 
liderança comercial, customer experience, entre outros. Os interessados 
às vagas em todo o Brasil precisam apenas acessar o site da JUSTA e pre-
encher seus dados, para começar o processo seletivo. Links: - Comercial: 
https://justa.com.vc/tropajusta/; - Tecnologia: https://justa.com.vc/tech/; - 
MKT, Comunicação, Finanças:https://justa.com.vc/carreiras/; - Operações 
(costumer experience, logística): https://justa.com.vc/operacoes/.

Clinical Pharma é nova aposta no mercado 
de nutracêuticos  

@A pandemia do novo Coronavírus intensificou a procura por suple-
mentos e vitamínicos no último ano. O mercado desses produtos é 

estimado em R$ 3,5 bilhões, sendo esse segmento o grande impulsionador 
do crescimento do canal farmacêutico no último ano, com aumento de 47,8% 
em faturamento, de acordo com o IQVIA. Apostando neste setor, a Clinical 
Pharma chegou ao mercado em março com o lançamento de 4 vitamínicos, 
são eles o Be Flex, para ossos e articulações; Dream, para mais qualidade 
do sono; Imuno Daily, para potencializar a proteção do corpo contra vírus 
e bactérias, e  Memory, para estimular o cérebro e a memória. 

Empresa de telemedicina lança serviço para 
atender até três pessoas simultaneamente

@Um serviço que permite o teleatendimento de até três pessoas 
simultaneamente, sejam pais que querem acompanhar a consulta 

de seus filhos de forma simultânea ou a busca por uma segunda opinião 
médica. A novidade é um lançamento da DOC24, empresa especializa-
da em telemedicina. Diferentemente do que acontece na maioria dos 
serviços de teleatendimento, agora a tela do celular ou do computador 
pode ser dividida em até três janelas, permitindo que mais pessoas 
participem da conversa. “Tivemos algumas demandas nesse sentido 
e resolvemos incluir mais essa facilidade”, explica Fernando Ferrari, 
diretor-geral da DOC24 no Brasil. Segundo ele, apesar da maioria dos 
pedidos estarem relacionados a pais, alguns casos envolvem outras 
pessoas em diferentes áreas da medicina (http://www.doc24.com.br).

Startup liderada por mulher busca maior 
valorização feminina no mercado de trabalho

@O TecMundo, um dos principais sites de tecnologia do país, ino-
va ao lançar um clube de benefícios direcionado ao público de 

tecnologia, o TecMe. A novidade será anunciada nesta terça-feira, 26 
de outubro, através de uma live no canal no Youtube do TecMundo 
que será comandada pelas principais personalidades da vertical para 
contar sobre toda a dinâmica, novidades e benefícios. O programa tem 
como objetivo se conectar ainda mais com o leitor, além de ser uma 
ferramenta que faça parte da rotina dos aficionados por tecnologia e 
inovação (https://tecme.tecmundo.com.br/).

B. Braun abre as inscrições para o Programa 
de Trainee 2022 

@A B. Braun, multinacional líder em soluções médico-hospitalares, 
está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2022. 

O processo seletivo é voltado para jovens graduados entre dezembro 
de 2018 e dezembro de 2021, em qualquer curso de bacharel, licen-
ciatura ou tecnólogo. Serão em torno de 20 vagas para atuar nas áreas 
Financeira, Industrial, Logística, Marketing, RH, TI, dentre outras. Os 
requisitos são: disponibilidade para mobilidade nacional e para morar 
na cidade do Rio de Janeiro, inglês avançado, e experiência profissional 
anterior (estágio também conta). As inscrições devem ser feitas, até 
o dia 16 de novembro de 2021, pelo site https://99jobs.com/bbraun/
jobs/174796-programa-de-trainee-b-braun-2022?preview=true

Empresa cria seu próprio programa de 
treinamento

@A ConnectoWay é uma empresa de tecnologia que está treinando 
a própria força de trabalho, diante da falta de profissionais em um 

dos setores mais estratégicos e que mais vai demandar empregos com 
a chegada da tecnologia 5G. Thyago Monteiro, Mestre em Engenharia 
da Computação, Professor universitário e Gerente de Engenharia da 
ConnectoWay, está à frente de um programa que investe na contratação 
e formação de estudantes e recém-graduados nas áreas da tecnologia, 
que tem como base a ICT Academy – Academia de T.I, Telecom e Conec-
tividade – plataforma global da Huawei, que é aberto para as empresas 
parceiras e complementado com atividades mais específicas, aplicadas 
aos participantes (http://connectoway.com.br/). 

Salesforce e DocuSign se unem

@A Salesforce e a DocuSign anunciam hoje uma expansão de sua 
parceria estratégica global para criar novas ferramentas conjun-

tas que tornem mais fácil, para os clientes, agilizar acordos em todo 
o mundo. As inovações irão automatizar o processo de contrato com 
soluções inteligentes baseadas em IA que melhoram a experiência do 
cliente na preparação, assinatura e gerenciamento de documentos, 
impulsionam o ROI mais rápido e aumentam a colaboração entre as 
organizações com a funcionalidade Slack. Juntos, Salesforce e DocuSign 
têm ajudado empresas de todos os portes a fazer negócios com mais 
rapidez por mais de 10 anos. Hoje, dezenas de milhares de clientes usam 
as integrações Salesforce e DocuSign para simplificar seus processos 
de contrato, aumentar a produtividade dos funcionários e acelerar o 
rendimento (https://www.docusign.com.br/solucoes/salesforce). 

Fintech JUSTA tem 150 vagas

@A Fintech JUSTA, fundada em 2018 e que figura na lista da Distrito 
entre as dez que mais crescem há dois anos, está com 150 vagas 

abertas em diversas áreas. Além das oportunidades para Especialistas 
de Território (time comercial) em todas as regiões do Brasil, há diversas 
oportunidades nas sedes de Barueri (SP) e Recife (PE), para as áreas 

ricardosouza@netjen.com.br

Como analisar o retorno das iniciativas 
digitais das instituições de saúde?

A adesão de novas tecnologias sempre esteve na agenda prioritária das instituições de saúde, no entanto, a irrupção da 
pandemia impulsionou este movimento de maneira ainda mais significativa. 
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VADe acordo com um estudo rea-
lizado pela International Data 
Corporation, o investimento 

em tecnologias no setor de saúde, na 
América Latina, deve atingir US$ 1.931 
milhões até 2022. Nesse sentido, o 
mercado de saúde digital vem se des-
tacando justamente por oferecer uma 
série de benefícios que aprimoram a 
operação dos hospitais. Mas, como e 
por que analisar o retorno das iniciativas 
digitais nas instituições?

De acordo com CEO da FOLKS, 
Dr. Claudio Giulliano, o retorno so-
bre investimento (ROI) na área da 
saúde digital tornou-se um indicador 
fundamental. Segundo o especialista, 
métricas como o ROI, podem ajudar 
as instituições de saúde a obter mé-
todos efetivos para estimar e com-
provar a importância de se investir 
na saúde digital.

No entanto, é necessário considerar 
que os hospitais contam com dife-
rentes realidades, especialmente no 
Brasil. Por isso, é preciso analisar pri-
meiramente, o modelo de negócio da 
instituição para então determinar se 
realmente a aplicação de determinadas 
tecnologias são válidas. Além do ROI, 
outras métricas como Payback e Net 
Present Value (Valor Presente Líquido) 
- que considera a taxa de atratividade, 
têm sido cada vez mais utilizadas no 
setor. No cálculo do ROI, por exemplo, 
incluir os ganhos financeiros com o 
projeto, as despesas e os custos são 
requisitos indispensáveis para garantir 
um resultado assertivo.

Por que vale a pena calcular o ROI?
Principalmente no caso de novos 

projetos, o ROI é um meio de justifi-
car o recurso investido, uma vez que 
comprova a existência do retorno 
financeiro. Isto significa mensurar os 
resultados e analisar o impacto para 
garantir a priorização. Neste caso, é 

duzir o tempo médio de permanência 
do paciente no hospital, fatores que 
impactam diretamente o financeiro, 
uma vez que resultam em economia 
de diárias e aumento do giro de leito 
na instituição.

Os modelos de cálculo de retorno 
sobre o investimento buscam simpli-
ficar uma realidade complexa, já que 
o cenário de saúde e de medição de 
impacto de soluções digitais são bas-
tante desafiadores. Alguns exemplos 
de medidas operacionais importantes 
incluem a redução do tempo de desfe-
cho, da quantidade de erros ao longo da 
jornada de cuidado do paciente, além 
do aumento da segurança do paciente.

Vale ressaltar que no segmento da 
saúde todo o ecossistema está interli-
gado, por isso, é essencial determinar o 
retorno em áreas críticas como clínica, 
operacional e financeira. O investimen-
to em saúde digital não apenas promove 
um controle sobre todos esses aspectos, 
como garante ganhos significativos in-
clusive para os pacientes, que, ao final, 
são o objeto de preocupação prioritária 
de qualquer instituição de saúde.

Natália Cabrini é Diretora de Estratégia de Mercado e 
Vendas da Wolters Kluwer para a América Latina.

importante utilizar quadrantes para 
medir a priorização, impacto e retorno, 
tempo e custo. Este processo permite 
identificar os projetos de alto impacto, 
alto retorno e baixo tempo e custo. Cal-
cular o ROI não é uma tarefa fácil, pois, 
muitas vezes, demanda uma avaliação 
de custos ocultos. Por essa dificuldade, 
muito frequentemente, as instituições 
de saúde costumam elencar os benefí-
cios qualitativos.

Benefícios qualitativos das ferra-
mentas digitais na área da saúde

Certamente a área da saúde digital 
conta com diversos benefícios que po-
dem ser explorados qualitativamente. 
As ferramentas digitais aplicadas à área 
da saúde trazem segurança ao paciente e 
qualidade assistencial, além de oferecer 
ao hospital maior eficiência operacional 
e redução de custo.

Ainda com relação às vantagens 
qualitativas, pode ser que, com a imple-
mentação de um novo projeto, ocorra 
uma melhoria clínica que se reverta, no 
futuro, em aprimoramento operacional, 
gerando retorno financeiro. Dessa for-
ma, é possível otimizar, por exemplo, a 
assertividade de um diagnóstico, evitar 
um evento adverso ou, até mesmo, re-

Tecnologia MDM é a nova investida 
para a gestão dos negócios

A mobilidade corporativa é 
uma realidade nos negócios. 
Com a pandemia, todos os 
ambientes se tornaram locais 
de trabalho, a concentração de 
equipes externas aumentou 
e o home office combinado 
com outras opções de traba-
lho remoto vieram para ficar. 
Nesse novo cenário, a distri-
buição de dispositivos móveis 
corporativos é indispensável 
para a comunicação entre 
as equipes, gerenciamento 
e execução das tarefas. Mas 
essa medida exige uma ges-

tão ampla e estruturada. O 
caminho que muitas empresas 
têm encontrado para isso 
são as soluções de Mobile 
Device Management - MDM, 
que permitem configurar os 
dispositivos móveis, para uma 
utilização que potencialize a 
eficiência das equipes de 
campo e contribua para 
mais performance, produ-
tividade, diminuição de 
riscos, segurança de dados 
e redução de custos (ges-
tão do consumo de dados 
móveis).


