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Coluna do Heródoto

O confronto entre o 
presidente democrata 
americano e o líder 
russo é inevitável. 

As ameaças de uso de 
armas nucleares são 
de parte a parte. Há 

quem tema que o clima de 
tensão chegue a um ponto 
que pode ocorrer até mesmo 
um disparo acidental de um 
foguete com ogiva atômica e 
provocar a imediata reação 
do inimigo. 

Em uma base do Alasca, 
uma falha do radar reportou 
uma chuva de foguetes em 
direção à costa leste dos 
Estados Unidos e por muito 
pouco o comandante local 
não ordenou uma imediata 
represália. A personalidade 
do líder russo é reconhecida 
no mundo todo, o que ate-
moriza ainda mais os aliados 
dos americanos. 

Não é possível manter 
uma neutralidade em clima 
de guerra fria. Os que não 
estão comigo, estão contra 
mim. Um confronto entre 
as potências pode atingir 
todos os países, inclusive  os 
que se consideram neutros. 
Não há neutralidade em um 
planeta inexistente.

 
A segurança das frontei-

ras é o tema central que 
põe russos e americanos 
em lados opostos. Os russos 
não aceitam a expansão 
da OTAN na Europa. Mes-
mo com a existência de 
estados-tampão na fronteira 
não é confiável, na visão 
do líder russo. A criação 
do Pacto de Varsóvia não 
traz o equilíbrio de forças 
desejável. É evidente que 
o Ocidente é militarmente 
mais poderoso. 

Os estrategistas do Pentá-
gono consideram a América 
fora do alcance dos foguetes 
russos, já  o inimigo não 
pode dizer o mesmo. Novas 
bases são instaladas na Eu-
ropa Ocidental e o alcance 
das grandes cidades  russas 
é muito mais factível. A dis-
puta entre os dois líderes é 
obter vantagens políticas. 

Externamente para man-
ter os seus parceiros-satéli-
tes, estejam onde estiverem. 

Internamente precisam 
alimentar o apoio  da po-
pulação e sabem que nada 
é melhor do que arrumar 
um inimigo externo para 
utilizar a ferramenta do 
nacionalismo. O mundo 
acompanha com interesse 
e temor a disputa entre os 
dois líderes poderosos.

 
O presidente democrata 

americano mostra aos seus 
críticos, principalmente na 
mídia, que não é um fraco. 
Ao ter certeza que foguetes 
russos estão sendo instala-
dos nas proximidades do 
país, entra em confronto 
direto com o ditador russo. 
John Kennedy e Nikita 
Khrushchov não dão sinais 
de apaziguamento entre as 
duas potências. 

Navios russos com mais 
rampas de lançamento se 
dirigem para Cuba, a ilha 
governada pelo ditador 
Fidel Castro, que se auto 
proclama o líder do mo-
vimento anti-imperialista 
americano. Kennedy decide 
o bloqueio naval de Cuba 
com ordem de afundar qual-
quer navio soviético que 
carregue material bélico. A 
União Soviética ameaça com 
um ataque nuclear caso haja 
qualquer afundamento de 
seus navios. 

O mundo está a um passo 
de uma terceira e fatal guer-
ra mundial. Khrushchov 
recebe uma chamada no 
telefone vermelho  que liga 
a Casa Branca ao Kremlin. 
Negociam. Os soviéticos 
retiram os mísseis de Cuba 
e os americanos retiram da 
Turquia. O  mundo prendeu 
a respiração. Os navios rus-
sos dão meia volta com o 
material bélico e os Estados 
Unidos se comprometem a 
não invadir a ilha.

Não há líderes fracos em 
nações fortes.

 
(*) - É jornalista do R7, Record News 

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

Heródoto Barbeiro (*)

Presidente 
democrata 
fraco?
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O Big Ben ajudou os nazistas
Durante a II Guerra Mundial a BBC transmitia noticiários destinados à Europa continental, praticamente toda 
ocupada pelos nazistas.

Giri_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Essas transmissões eram muito 
efetivas como instrumento de 
propaganda e serviam para 

manter as esperanças de libertação 
dos habitantes dos países ocupados; 
eram utilizadas também para transmitir 
informações, sempre em código, aos 
membros da resistência que atuavam 
naqueles países. 

Como era tradicional, essas trans-
missões, sempre ao vivo, iniciavam-
-se com as badaladas do Big Ben 
dando a hora certa - o Big Ben é o 
sino instalado em 1859 na torre do 
Palácio de Westminster, que também 
é conhecida pelo mesmo nome. Os 
nazistas nunca conseguiram sus-
pender as transmissões, mesmo 
bombardeando Londres, mas o que 
pouca gente sabe, é que eles tiraram 
proveito delas.

Para os nazistas, conhecer as condi-
ções meteorológicas em Londres era 
muito importante para que pudessem 
tomar decisões quanto a bombardeios. 
Para isso, dada a tecnologia disponível 
à época, era preciso enviar aviões de 
reconhecimento para sobrevoar a ca-

pital inglesa e isso era muito arriscado, 
pois as defesas antiaéreas da cidade 
eram fortes e a presença desses aviões 
acabava dando um alerta antecipado 
aos ingleses. 

No entanto, cientistas alemães des-
cobriram que a frequência do som do 
Big Ben era influenciada por fatores 
como temperatura, chuva e névoa; 
partindo disso, desenvolveram técni-
cas que permitiam, simplesmente ou-
vindo e analisando as transmissões, 

conhecer as condições do tempo na 
capital e adequar seus planos a essas 
condições, decidindo se e quando 
iriam bombardear, sem arriscar seus 
aviões de reconhecimento.

E pensar que, com os avanços tec-
nológicos, hoje é muito fácil saber 
como anda e como andará o tempo em 
qualquer canto do mundo...

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor de empresas e diretor 

do Fórum Brasileiro de IoT.
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Realidade aumentada no saco de pão? Rede  
de franquias inova com anúncios interativos

A Paper Pão, rede de microfran-
quias home based especializada em pu-
blicidade e propaganda em embalagens, 
foi criada em 2016 pelo empresário Da-
niel Costa, jornalista com passagem por 
diversas emissoras de Minas Gerais, que 
viu no negócio de sacos de pão, um exce-
lente canal de comunicação e o potencial 
para uma franquia de sucesso. Com 19 
unidades espalhadas pelo país, a franquia 
promove marcas, produtos, serviços e 
campanhas educativas de forma efetiva 
e criativa, tendo como base a economia 
colaborativa, onde toda cadeia produtiva 
é beneficiada. Para manter a rede em 
franco crescimento, o CEO da marca vê 
como ponto primordial, acompanhar os 
avanços das tecnologias em comunicação. 
Desta forma, a Paper Pão decidiu investir 
na realidade aumentada e inova ao ser a 
primeira e, atualmente, a única marca do 
segmento a ter este recurso.

A nova tecnologia promete impactar o 
consumidor ao unir o anúncio físico com 
o digital, e assim, promover experiências 
de realidade aumentada nas embalagens 
mais populares no Brasil. Trata-se de uma 
nova forma de olhar para o saquinho de 
pão, a partir da tela de um smartphone. 

dade, além de captação de leads para 
anunciantes, e ainda a possibilidade de 
“rastrear” onde e quando o anúncio com 
a RA foi visto. A Realidade Aumentada é 
a versão aprimorada da realidade criada 
pelo uso da tecnologia para sobrepor 
informações digitais em uma imagem ou 
ambiente para ser visto através de um dis-
positivo, normalmente um smartphone. 
No caso da Paper Pão, a experiência do 
cliente será da seguinte maneira: Mira-se 
a câmera do smartphone em um QR-
-Code que estará nas publicidades, será 
baixado um app, logo em seguida basta 
apontar para a imagem do anunciante e 
um conteúdo em vídeo será transmitido, 
dando a impressão de estar passando no 
próprio saco de pão.

Com foco na produção do bem-estar 
do consumidor final e do meio ambiente, 
as embalagens da Paper Pão podem 
aguentar até 5 kg, são coloridas com 
tintas e papel atóxicos, recicláveis e 
totalmente biodegradáveis, além de 
contar com a aprovação da Anvisa. 
Outra característica positiva da mar-
ca é sua operação funcionar de forma 
bem simples: o franqueado lucra com 
a venda dos espaços publicitários, 
chamados módulos, sendo do tamanho 
aproximado a de um cartão de visitas. 
Cada saquinho pode conter até 36 
anunciantes diferentes. Os anúncios 
são veiculados por edição, também 
chamada tiragem, contendo a partir de 
10 mil exemplares cada. As padarias 
são parceiras no negócio, por isso, 
não pagam nada para ter os sacos de 
papel. Seu investimento inicial a partir 
de R$ 4.980,00, é um grande atrativo 
para quem quer começar um negócio.

Daniel acredita que a criatividade, inovação 
e tecnologia irão agregar valor para uma 
mídia sustentável, com foco em ajudar 
especialmente as pequenas empresas a 
alcançarem um público maior e, desta 
forma, aumentar a suas vendas.

— Ainda sabemos pouco, mas sem dúvida 
a tecnologia RA promete gerar mais interati-
vidade com os anúncios, melhorar a experi-
ência do consumidor, ampliar a distribuição 
de conteúdo, além de aumentar as taxas de 
conversão em vendas. Com o advento do 5G 
no Brasil, acreditamos que muitas oportu-
nidades estão por vir. Pensamos, inclusive, 
em aprimorar a tecnologia para o 3D, mais 
adiante — aponta o CEO da marca

Essa inovação vai gerar melhor expe-
riência ao consumidor, maior interativi-

Daniel Costa, CEO da Paper Pão

News@TI
e consolidação da contabilidade, a Razonet apostou na Fintech para ampliar seus 
serviços para apoiar o empreendedorismo. “Somos uma Central Empreendedora 
e o Brasil tem um potencial enorme de pessoas que precisam de uma ajuda para 
viabilizar o negócio próprio. O propósito da Razonet é ajudar o empreendedor a 
crescer. Temos uma preocupação em repassar conhecimento e desenvolver um 
ambiente próspero ao cliente. Depois de três anos, e muitas demandas dos nossos 
clientes, decidimos investir na Fintech para ampliar e impulsionar os negócios. 
Readequamos os planos para os clientes fixos da contabilidade e agregamos o 
banco digital. Passamos a ser “one stop shop”, um lugar onde você pode abrir sua 
empresa de forma completa, desde contabilidade até os serviços financeiros.”, 
esclarece Luana Menegat, CEO da Razonet Bank (https://razonetbank.com.br/).

Cem vagas disponíveis ainda no 1o semestre 
do ano
@A Agenzia, startup de marketing digital, está contratando talentos de todo 

o Brasil, com a previsão de cem vagas ainda no primeiro semestre de 2022. 
Com operação iniciada oficialmente em agosto de 2021, a startup vem atraindo 
o olhar do mercado e recebendo investimentos importantes para chegar cada 
vez mais aos micro e pequenos negócios. A empresa recebeu, logo no início 
da operação, um aporte de R$ 1 milhão, liderado pelo fundo Anjos do Brasil, e 
com participação também de investidores anjos. Além disso, foi selecionada em 
programas de aceleração e mentoria de empresas como Cubo Itaú, Microsoft, 
HSM, Sebrae IA Factory, além do desafio Brain Open Jornada Digital, da Algar 
(vagas@agenziamkt.com.br).

Memed anuncia lançamento oficial da versão 
mobile de seu software de receita médica digital
@A Memed, empresa pioneira e líder absoluta no mercado de receita mé-

dica digital, acaba de lançar uma nova experiência full mobile para a sua 
plataforma médica de prescrição. A novidade endereça à principal demanda 
da classe médica como um todo e, em especial, dos médicos usuários da Me-
med que agora podem emitir receitas digitais diretamente por meio dos seus 
smartphones e tablets, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para facilitar ainda 
mais a prática médica, a Memed firmou uma parceria com a Soluti, IDTech que 
fornece soluções inovadoras em Identidade Digital e Assinaturas Eletrônicas, e 
passa agora a oferecer assinatura digital gratuita a todos os médicos usuários, 
ou que venham a se tornar usuários, bem como aos seus parceiros atuais ou 
potenciais (https://blog.memed.com.br/vantagens-receita-digital/).

Fintech para Pequenos e Médios 
Empreendedores
@A startup Razonet, primeira contabilidade digital do Brasil, é uma Fintech 

focada em serviços para o crescimento do empreendedor. Com três anos de 
mercado, a Razonet Contabilidade Digital fechou 2021 com aumento de 338% em 
faturamento e 1.660 clientes presentes em todos estados brasileiros. Com a digitali-
zação da economia na pandemia, muitos empreendedores migraram do tradicional 
contador para o serviço digital e do banco físico para o banco digital. Com a expertise 

ricardosouza@netjen.com.br

Plataforma descomplica processos 
de segurança de aplicações para 

desenvolvedores
O mercado de DevSecOps 

não para de crescer. De acor-
do com IDC, mecanismos 
para migração de aplicativos 
e infraestrutura centrados na 
nuvem seriam parte de 80% 
das empresas até o final de 
2021. A Conviso - empresa 
pioneira em AppSec - apre-
senta ao mercado a Conviso 
Platform, seu principal produ-
to, reestruturado e com maior 
foco em descomplicar o ecos-
sistema e otimizar o processo 
de segurança de aplicações 
para desenvolvedores.

Assumindo nova identida-
de visual e posicionamento, 
em sua nova fase, a Conviso 
pretende empoderar profis-
sionais de desenvolvimento 
na construção de aplicações 

seguras, como explica Wag-
ner Elias, CEO da companhia. 
“Foi a partir de experiências 
práticas com empresas dos 
mais variados setores que nós 
entendemos que segurança 
de aplicações é uma questão 
de desenvolvedor”, explica.

O processo teve início com 
a reestruturação do software 
oferecido pela empresa, foca-
do em DevSecOps, alterando 
o nome da plataforma e ofe-
recendo uma segmentação 
em cinco produtos, cada um 
focado em uma fase do ciclo 
de desenvolvimento seguro. 
Além disso, a plataforma pas-
sa a ser completamente em 
inglês, alinhada à estratégia de 
globalização da empresa, que 
já tem clientes no mundo todo. 


