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Coluna do Heródoto

A Amazônia está 
de novo no olho do 
furacão. Os debates 
se tornam cada vez 
mais apaixonados. A 
ciência nem sempre 
é convidada para dar 
opinião. 

As acusações são as 
mais variadas de lado 
a lado. Vão das te-

orias conspiratórias que 
revelam que nações estran-
geiras imperialistas querem 
tornar a região um enclave 
internacional, administrada 
pela ONU, até os que de-
fendem a preservação das 
tribos locais com o mesmo 
estágio tecnológico quando 
da chegada dos portugueses 
no século 16. Os fóruns de 
debates são cada vez mais 
frequentes, a maior parte 
deles na Europa e nos Es-
tados Unidos. 

O governo brasileiro tam-
bém não escapa da fuzilaria 
e é constantemente apon-
tado como o responsável 
pelo subdesenvolvimento 
da Amazônia e impede o 
desenvolvimento regional. 
É responsável também pelo 
atraso de países fronteiriços 
como o Peru e a Colôm-
bia. Talvez seria o caso de 
contratar uma consultoria 
internacional para preparar 
planos que possam apontar 
um norte para o desenvol-
vimento. Escritório interna-
cional, é claro.

 
O plano contratado apon-

ta o que o potencial pro-
vável tem duas vertentes. 
A exploração de minérios 
estratégicos e o aproveita-
mento da água para gerar 
energia elétrica. Segundo 
este estudo, publicado em 
um best seller mundial, o 
Brasil não tem recursos para 
implementar nem um nem 
outro. Por isso é necessário 
abrir para os investimentos  
estrangeiros. 

As riquezas minerais po-
dem ser transportadas por 
via fluvial até portos onde 
navios seriam carregados e 
seguiriam para os mercados 
internacionais. O plano tam-
bém avalia a possibilidade 
de exploração de petróleo, 
um produto que vive aos 
sobressaltos por causa das 
crises constantes no Oriente 
Médio. E elas nunca foram 
tão intensas com guerras 
e ameaças de boicote por 
parte dos países produtores. 
A divulgação do plano cai 
como uma bomba no meio 
político. 

A imprensa abre amplos 
espaços para reportagens e 
debates. Há resistência no 
mundo político e até mesmo 
nas forças armadas brasilei-
ras  identificadas com ideais 
nacionalistas. A proposta 
abre ampla possibilidade 
para a internacionalização 
da Amazônia. Outras indús-
trias, como a farmacêutica, 
também têm projetos para 
pesquisas e utilizar a grande 
biodiversidade para a pro-
dução de remédios.

 
A proposta central é 

construir uma barragem de 
2 quilômetros de extensão 
sobre o leito do baixo rio 
Amazonas, com 100 metros 
de profundidade. Através 
dele é possível, diz  o Insti-
tuto Hudson, implementar o 
comércio com outros países 
e facilitar o escoamento dos 
minérios para os portos. 
Toda a bacia do Rio Amazo-
nas seria transformada em 
um imenso lago. 

Há  quem diga que o pro-
jeto é inexequível e que isso 
poderia até mesmo alterar 
o equilíbrio do planeta pela 
imensa quantidade de água 
armazenada. Os danos 
sociais seriam imensos. 
Cidades como Manaus, Óbi-
dos e Belém poderiam ser 
parcialmente inundadas. 
As populações ribeirinhas 
desapareceriam assim como 
toda flora e fauna da região. 

O chefe do Instituto, Her-
mann Khan, autor do livro 
O Ano 2000, é considerado 
um futurólogo. Opina sobre 
todos os assuntos que as-
sustam a humanidade como 
a explosão populacional e 
um conflito nuclear entre a 
União Soviética e os Estados 
Unidos. A publicação de 
1967 traz outros projetos 
próprios de um megaloma-
níaco. Khan, chegou mesmo 
a ser capa de O Pasquim, um 
jornal da oposição. 

Na medida que suas pro-
postas são rejeitadas pelo 
bom senso e pela ciência, 
o tal plano dos lagos ama-
zônicos vai para a estante 
da ficção política. E Khan 
se imortaliza uma vez que 
inspira o genial cineasta 
Stanley Kubrick  a produzir 
o filme Doutor Fantástico 
e na cena final o persona-
gem monta em uma bomba 
atômica e se lança com ela 
sobre uma cidade da União 
Soviética. Faz 54 anos que 
o livro foi lançado.

 
(*) É jornalista do R7,  Record News e 

da Nova Brasil fm. Palestras e Midia 
Training (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Amazônia, 
Again
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News@TI
oferece novas oportunidades para aqueles que buscam uma reco-
locação no mercado e as áreas variam entre finanças, marketing, 
negócios e tecnologia. A startup tem 11 vagas abertas e os candida-
tos podem se inscrever e conferir mais detalhes sobre requisitos e 
responsabilidades no site da Stark Bank. Entre as posições abertas, 
estão: Talent Acquisition; Account Executive; Business Analyst; 
Brand design; Growth Marketing Manager; Marketing Analyst; Social 
Media Content; Customer Success Executive; Compliance Analyst, 
Software Engineer IOS e API. Outra forma de acompanhar as novi-
dades sobre as vagas na Stark Bank é seguir a fintech no Linkedin 
(https://starkbank.com/en/careers).

Amazon gera mais de 5,5 mil oportunidades 
de empregos temporários

@A Amazon anuncia a abertura de mais de 5.500 vagas temporárias 
no Brasil durante os meses de novembro e dezembro, impulsio-

nadas pelo aumento das vendas online da Black Friday e eventos de 
final de ano. Hoje, a empresa emprega direta e indiretamente, em 
seus doze centros de distribuição e três estações de entrega, mais de 
6.300 pessoas, que ganharão esse reforço buscando oferecer a melhor 
experiência de compra possível aos clientes no Brasil. Segundo Fa-
biano Arroyo, Diretor de RH para as Operações da Amazon no Brasil, 
a Amazon empenha-se em ser a melhor empregadora do mundo, e a 
liderança trabalha todos os dias para criar um ambiente de trabalho 
cada vez mais seguro, produtivo, diverso, justo e de alto desempenho, 
tratando a diversidade como prioridade, a fim de refletir internamente 
a realidade de um país tão múltiplo como o Brasil. "Seguindo essa 
diretriz, a empresa tem como objetivo preencher, no mínimo, 50% 
das vagas da operação com mulheres. Também firmamos acordo com 
a Talento Incluir, consultoria que promove a inclusão no mercado de 
trabalho de pessoas com deficiência, com a Gerando Falcões, e com 
outras organizações sem fins lucrativos que tem nos apoiado na atração 
e recrutamento das populações que foram historicamente invisibiliza-
das, como por exemplo jovens em situações de vulnerabilidade social 
e econômica." explica Fabiano (https://hiring.amazon.com/brasil).

Plug and Play Brazil  se une ao La Fabrique 

@O La Fabrique, hub de inovação criado pelo banco BNP Paribas, 
Carrefour, Edenred e Ingenico, ganha um novo parceiro de peso: 

a Plug and Play Brazil (PNP). A expertise de uma das maiores acele-
radoras de startups do Vale do Silício representa um passo importante 
na consolidação do La Fabrique como polo de desenvolvimento do 
ecossistema de inovação no Brasil. Entre as expectativas da empresa 
ao se unir ao projeto está aumentar ainda mais a qualidade de seu 
ecossistema, com mentores, entidades do setor de educação, corpo-
rações e curadoria de startups.

Organização social abre inscrições para 
curso gratuito de tecnologia

@A Generation Brasil, organização independente e sem fins lucrati-
vos, criada pela McKinsey & Company, está com o processo seletivo 

aberto para o curso de Desenvolvedor Java Jr. Serão disponibilizadas 
120 vagas, que formarão três turmas. As inscrições podem ser realizadas 
até o dia 23 de novembro, acessando o link https://gen.jobs/devjava 
ou o site da entidade (www.brazil.generation.org). O público-alvo são 
pessoas de 18 a 30 anos, que tenham concluído o ensino médio e re-
sidam em São Paulo. As aulas serão online, de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h, durante três meses. A ação tem como objetivo preparar 
jovens para que possam ter novas oportunidades de trabalhos, em áreas 
mais promissoras, e promover a diversidade social, além de aumentar 
a participação de mulheres, pessoas negras e o público LGBTQIA+ na 
área de tecnologia. Com a formação, a expectativa é que o aumento 
de renda seja cerca de cinco vezes maior, comparando com o que a 
pessoa ganhava antes do curso.

Stark Bank tem 11 vagas abertas

@A Stark Bank, fintech B2B pioneira em Open Banking no Brasil, 
está recrutando candidatos que estejam interessados em fazer 

parte de um time apaixonado por criar soluções inovadoras para 
os problemas dos clientes e que querem contribuir para mudanças 
melhores usando a tecnologia. A empresa está crescendo e com isso 
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Como a modernização de aplicativos pode 
alavancar os negócios no setor varejista?

Com a chegada da Black Friday e o crescimento expressivo no volume de compras neste segmento, preparar a estrutura 
tecnológica das empresas pode ser a chave para uma operação de sucesso neste período

yacobchuk_CANVA
Por Cleyton Leal

 

Desde o início da pandemia, o 
setor varejista foi afetado, seja 
por conta das incertezas no 

volume de consumo, ou pelas mudan-
ças rapidamente impostas pelo “novo 
normal”. De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel), com empresários do 
segmento, 32% revelaram que tiveram 
dificuldades em reagir às mudanças ge-
radas pela pandemia em suas empresas.

Por isso, estar tecnologicamente 
preparado para enfrentar situações 
adversas e inesperadas torna-se ainda 
mais importante e estratégico. Neste 
cenário, a modernização de aplicativos 
surge como uma solução para auxiliar as 
empresas a atualizarem seus sistemas, 
oferecerem um atendimento mais efi-
ciente aos consumidores e alavancarem 
seus negócios. Mas, de que maneira 
a modernização de aplicações pode 
apoiar o setor varejista, especialmente 
em datas sazonais e circunstâncias 
singulares?

 
Benefícios da Modernização de 
Aplicativos

Aplicações modernas são resilien-
tes o suficiente para que possam ser 
escaláveis e utilizadas o quanto forem 
necessárias, além de oferecer mais 
flexibilidade, uma vez que se carac-
terizam como arquitetura moderna, 
capaz de agregar componentes próprios 
ou de terceiros, para se adaptar às 
necessidades de negócios propostas. 
As organizações que modernizam seus 
aplicativos obtêm diversos ganhos, os 
quais podem ser chamados de “fato-
res da competitividade”, como custo, 
qualidade, agilidade, flexibilidade e 
inovação.   

Com relação aos custos, ao moder-
nizar aplicativos, é possível utilizar 
infraestruturas ou arquiteturas mo-
dernas que reduzem os custos das 
aplicações em média de 40% a 50%, 
com casos de redução de até 70% dos 
gastos. Já em relação à qualidade, as 
atividades operacionais são automa-
tizadas, permitindo que o tempo dos 
colaboradores seja investido em outras 
tarefas estratégicas.

No quesito agilidade, a modernização 
de aplicativos não apenas simplifica 
o processo de implantação de novos 
recursos, como oferece suporte às 
estratégias de tecnologias ágeis e 
aumenta a velocidade de entrega da 
empresa. E quanto à flexibilidade, 
garante, independentemente da situa-

além de contar com as automações para 
escalar on-demand.

 
Principais desafios da 
modernização de aplicativos no 
Varejo

As empresas do segmento varejista 
não devem ter dúvidas: modernizar 
suas aplicações é o caminho ideal 
para ao menos começar a alavancar os 
negócios. Porém, existem alguns desa-
fios, sendo o primeiro deles, a falta de 
expertise sobre o processo. Ou seja, as 
organizações sabem que é importante 
modernizar, mas não por onde e como 
começar. 

Além disso, há uma ausência de capa-
cidade de investimento, tanto de recur-
so, quanto de mão de obra. Atualmente, 
muitas organizações ainda lutam com 
uma lacuna de habilidades de TI e a 
escassez de profissionais especializados 
no mercado. Por fim, com o envelhe-
cimento de algumas tecnologias, as 
empresas também sofrem com a falta de 
suporte dos provedores de aplicativos 
não preparados para aconselhar sobre 
determinada modernização.

Mais do que nunca, é fundamental 
considerar um parceiro qualificado para 
conduzir o processo de modernização 
de aplicativos, que esteja preparado 
para oferecer o suporte necessário 
durante qualquer situação, especial-
mente em datas sazonais, como a 
Black Friday. Se o ritmo da inovação 
está aumentando a passos largos, a 
modernização de aplicativos pode ser 
o diferencial estratégico para garantir 
um retorno sobre o investimento das 
empresas, mantendo-as competitivas 
e atraentes no mercado.

(*) É Líder de Serviços de Aplicativos da 
SoftwareONE, provedora global e líder em soluções 

de ponta-a-ponta para softwares e tecnologia de 
nuvem.

ção, adaptação sem se preocupar com 
dependências, ou seja, mudar e crescer 
com as transformações do mercado e 
da empresa. 

Por fim, com o último benefício a 
inovação, torna-se possível, pois as 
aplicações modernas permitem conexão 
com outras aplicações, além de realizar 
buscas de informações nas redes sociais 
e personalização para o cliente.  

 
Modernização de Aplicativos x 
Black Friday

Na última sexta-feira do mês de no-
vembro acontece a Black Friday, dia 
mundialmente conhecido por oferecer 
os maiores descontos aos consumidores 
e abrir a temporada de compras para o 
Natal. Desse modo, o volume de com-
pras aumenta significativamente nessa 
data, sendo um período de extrema im-
portância para o setor de varejo, o qual 
deve estar preparado, especialmente na 
área tecnológica, com seus aplicativos 
modernizados. 

Com uma estrutura de aplicação mo-
derna, a infraestrutura é utilizada como 
código e passa a escalar automatica-
mente de maneira muito ágil para que 
a aplicação continue operando de modo 
resiliente. Além disso, a modernização 
de aplicativos garante o monitoramen-
to contínuo do tráfego, bem como a 
obtenção e acesso a todos os dados, a 
fim de observar se está ocorrendo algo 
fora do normal. 

Se uma empresa está trabalhando 
com uma aplicação antiga, é essencial 
escalar toda a infraestrutura para su-
portar o crescimento da demanda, ou 
seja, contemplar todos os componen-
tes: e-commerce, vendas e financeiro. 
Diferentemente da aplicação moderna, 
que escala um componente de cada vez, 
garantindo uma redução de custo na 
escalabilidade e aumento da velocidade, 

Santander abre inscrições para curso de formação 
focado em negócios com impacto social positivo
O Santander está com inscrições 

abertas para o Santander X For-
mação | Impulsionar com Prospera, 
curso voltado a empreendedores 
e negócios brasileiros com algum 
impacto social positivo, realizado 
em parceria com o Prospera, 
programa de microcrédito do 
Banco. As inscrições irão até 14 
de dezembro de 2021 e a formação 
será dividida em três etapas:

Para a primeira fase, 150 em-
preendimentos sociais serão 

selecionados de acordo com a 
contribuição que podem dar para 
os desafios das comunidades onde 
atuam. Os participantes terão aulas 
online de gestão de negócios, a 
partir do dia 10 de janeiro de 2022. 
Elas serão divididas em quatro 
módulos – Marketing e vendas, 
Crescimento e franquia, Adminis-
tração, Precificação e finanças –, e 
um fórum online estará disponível 
para dúvidas e networking entre 
os alunos (www.santanderx.com).


