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Tempos de  
indignação

Belisco-me, como 
sempre faço, quando 
me deparo com uma 
informação difícil de 
ser internalizada pelo 
sistema cognitivo. 

O beliscão é para 
saber se estou acor-
dado. Será verdade 

o que leio ou o que ouço? 
De tão absurdo o fato re-
gistrado não é facilmente 
assimilável.  Exemplos 
inundam os espaços mi-
diáticos

Números de mortos que 
passam a habitar os cemi-
térios da Covid-19; ordem 
para a polícia atirar nas 
pernas de pessoas antir-
racistas que participam 
de eventos; mortes de 
adultos e crianças em uma 
guerra insana, que joga o 
poderio de uma potência 
militar contra um país 
soberano que vê seu ter-
ritório invadido; estupro 
de uma menina yanomami, 
cometido por garimpeiros; 
o perdão concedido a um 
deputado após ter sido 
condenado pela mais Alta 
Corte do país e o latifún-
dio informativo-midiático 
produzido pelo caso, etc.

Os tempos são tensos e 
plenos de mentiras, falsas 
versões, expressões esta-
pafúrdias. Um vereador de 
São Paulo, em conversa, 
solta essa para o colega: 
não lavar calçada “é coisa 
de preto”. O presidente da 
República garante que a 
“graça” concedida ao seu 
amigo e parceiro, deputado 
Daniel Silveira, apaga to-
das as condenações feitas 
pelo STF, inclusive a inele-
gibilidade do parlamentar. 

O ex-presidente dos 
EUA, Donald Trump, inda-
ga em forma de sugestão à 
um policial que comandava 
um destacamento numa 
manifestação antirracista: 
'Você não pode simples-
mente atirar neles? Atira 
nas pernas deles ou alguma 
coisa assim'.

Que tempos! 
Tempos que o professor 

Samuel P. Huntington 
já descrevia em Choque 
de Civilizações, de 1996: 
“Quebra da lei e da ordem, 
Estados fracassados e 
anarquia crescente, onda 
global de criminalidade, 
máfias transnacionais e 
cartéis de drogas, declínio 
na confiança e na solida-
riedade social, violência 
étnica, religiosa e civiliza-
cional e a lei do revólver”. 
É o paradigma do caos.

O que estaria ocorrendo 
com a “banalização do 
mal”, fenômeno narrado 
por Hannah Arendt ao 
explicar a crueldade do 
extermínio de 6 milhões 
de judeus por ordem do 
mais sanguinário perfil 
da contemporaneidade, 
Adolf Hitler? O mal rea-
parece nesses tempos de 
carências e turbulências, 
de forma avassaladora em 
expressões e atos de gover-
nantes, nas formas de agir 
de contingentes políticos, 
nas guerras modernas 

que devastam Nações e 
locupletam cemitérios, 
banindo as luzes da har-
monia social.

O fato é que todos esses 
fatos, analisados sob a régua 
do bom senso, estão a indi-
car que o planeta retrocede 
em sua caminhada civili-
zatória. Até imaginamos a 
cena descrita por Ortega y 
Gasset ao flagrar o bigodudo 
Nietsche dando seu grito 
nos Alpes suíços: “eu vejo 
subir a preamar do niilismo”. 
Os niilistas de hoje esten-
dem uma “imensa cortina 
sobre a realidade para não 
encará-la”. No caso do Bra-
sil, a mistificação emerge 
nas versões estrambóticas 
de governantes e atores 
políticos. 

Veja-se o desfile do “Eu” 
no episódio envolvendo o 
deputado Daniel Silveira. 
A sequência de episódios 
tem como origem a conde-
nação do parlamentar pela 
Suprema Corte e a decisão 
imediata do presidente da 
República de lhe conceder 
indulto. Uma prerrogativa 
presidencial, urge reco-
nhecer, mas reservada aos 
tempos natalinos e usada 
de forma coletiva.

De lá para cá, o Brasil 
passou a enaltecer “egos” 
de uns e outros. Ora, onde 
está o país que vê seu 
PIB encolher? Onde está 
a discussão sobre a mais 
alta inflação após quase 
duas décadas? Por que es-
tamos liderando no mundo 
os índices de devastação 
de florestas? Por que não 
somos mais um exemplo 
de país gerador de energia 
limpa? Matar um indígena 
gerava, antigamente, am-
pla repercussão nacional e 
internacional. Hoje, é coisa 
(???) corriqueira.

A invasão de terras indí-
genas torna-se algo banal. 
O estupro e a morte de 
uma criança de 12 anos 
não mais impactam. Os 
garimpeiros continuam a 
desafiar a lei, invadindo e 
incendiando aldeias e dis-
seminando drogas e álcool 
para cooptar os indígenas.  
As promessas de controle 
e investigação por parte 
das forças policiais e do 
MP parecem lorotas.

Pessoas de bem se re-
voltam e reagem com suas 
emoções. Infelizmente, 
nossas energias não são 
suficientes para amplificar 
a reação em cadeia que 
os ilícitos exigem. A indig-
nação assoma com força, 
mas fenecem ante o ciclo 
perverso que espalha seus 
eixos por toda a parte. 
Ainda mais nesses tempos 
de polarização atitudinal e 
discursiva, quando as alas 
se agrupam para aplaudir 
ídolos e apupar adversários. 

A esperança é que a in-
dignação social faça uma 
visita à alma brasileira, 
eliminando as camadas 
de insensibilidade que tei-
mam em por viseira sobre 
os nossos olhos.

  
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Meta reduz contratações. 
Sinal de crise?

Não é segredo que a Meta, empresa que tem entre seus produtos o Facebook, o Instagram e o 
WhatsApp têm vivido momentos difíceis, pressionada por órgãos governamentais que temem que 
seu poder cresça desmesuradamente, por denúncias de que estaria ocultando informações acerca do 
perigo que seus produtos podem trazer a crianças e adolescentes etc.

putilich_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A esses tem se juntado outro 
problema, muito grave para 
qualquer empresa: queda 

acentuada de receitas, em um mo-
mento que a empresa pretende fazer 
grandes investimentos na criação do 
metaverso. 

Agora, as agências de notícias CNBC 
e Bloomberg relatam uma providência 
que a empresa está tomando para 
enfrentar esses problemas: corte de 
custos. Mas uma medida da Meta 
nesse sentido surpreendeu os obser-
vadores: a empresa está limitando a 
contratação de novos funcionários, 
revertendo postura que vinha adotan-
do até muito pouco tempo, quando 
anunciou milhares de contratações, 
especialmente para desenvolvimento 
do metaverso. 

A primeira medida foi suspender a 

contratação de engenheiros de softwa-
re em início de carreira. Memorandos 
internos vazados, dão conta que CFO 
da empresa, David Wehner afirmou 
que haverá um congelamento de con-
tratações até o final deste ano e que 
isso afetará quase todas as equipes 
da empresa, que não contratarão en-

genheiros, gerentes e diretores nesse 
período.

Será que tudo isso sinaliza o fim de 
um ciclo? 

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
Cities of Tomorrow 

@A nona edição do Cities of Tomorrow realizada pela Assespro-RJ, 
com o apoio do SENAC RJ, acontecerá no dia 10 de maio de 2022, no 

auditório da Fecomércio RJ e abordará as Cidades Inteligentes, Tecnológi-
cas e Sustentáveis, trazendo debates e insights valiosos, que evidencia as 
demandas e oportunidades nos centros urbanos como contribuição à Agenda 
2030. O Cities of Tomorrow é um evento que tem por objetivo debater como 
as tecnologias do futuro podem melhorar a vida nas cidades hoje e nesta 
edição todo o conteúdo foi cuidadosamente elaborado em prol de levar 
todos os participantes, em especial líderes empresariais e governamentais, 
a refletirem sobre a grande capacidade do Rio de ser um poderoso hub de 
inovação e tecnologia na América Latina. Informações e inscrições: https://
www.sympla.com.br/evento/cities-of-tomorrow-2022/1548910.

Programa de estágio no setor de TI

@A Teltec Solutions, empresa 100% brasileira especializada em 
consultoria e serviços avançados, com mão de obra altamente 

qualificada, anuncia a abertura de seu Programa de Estágio, com o 
objetivo selecionar estudantes das áreas de tecnologia, engenharias 
e exatas, sejam eles de universidades ou cursos técnicos. Ao todo 
são 15 vagas abertas para trabalho remoto e presencial. O programa 
irá ajudar a formar os participantes, dando todo o apoio, conhe-
cimentos e instruções necessárias para que eles possam finalizar 
o estágio e ter totais condições de entrar no mercado de trabalho 
bem-preparados (https://jobs.kenoby.com/teltecsolutions). 

ricardosouza@netjen.com.br
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Vendas do e-commerce devem dobrar até 2025
Até 2025, as vendas do e-commerce no 

Brasil devem crescer em 95%. A projeção é do 
relatório Global Payments Report, divulgado 
em março deste ano pela Worldpay from FIS. 
A pesquisa ainda aponta que o comércio online 
mundial, neste mesmo período, crescerá em 
55,3%. Os varejistas devem se preparar para 
suprir a demanda e não perder consumidores 
em um mercado competitivo.

Os números do e-commerce estão em 
expansão. Exemplo disso foi que em 2020, 
com os períodos de distanciamento social e 
quarentena, as vendas virtuais aumentaram. 
Mas em 2021, quando houve o relaxamento 
de medidas de isolamento, continuaram altas.  
Em relação a 2020, o índice MCC-ENET, 
desenvolvido pela Neotrust | Movimento 
Compre & Confie, em parceria com o Comitê 
de Métricas da Câmara Brasileira da Economia 
Digital (camara-e.net), apontou que as vendas 
cresceram 48%.

A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC) já havia apontado esta tendência em 
2020, quando uma pesquisa revelou que 70% 
da população pretendia comprar mais em sites 
e aplicativos, quando comparado ao quanto 
gastavam antes da pandemia. As facilidades de 
pagamentos, com carteiras digitais e a chave 
de pagamento pix, estimulam este mercado.

Ainda podemos citar outros pontos que 
impactam na decisão de compra no ambiente 
digital, como as possibilidades de consulta 
do mesmo produto em outras plataformas e 
lojas através de ferramentas de comparação 
de preços. Um ponto forte, por exemplo, é a 
loja digital manter um atendimento online de 
qualidade todos os dias, por 24 horas. 

O e-commerce como experiência  
para o cliente 

Nesse cenário e com esses novos hábitos 
de pesquisa, análise e consumo, os varejistas 
tendem a construir estratégias para atrair a 
atenção do cliente e convencê-lo de que a 
experiência de compra em sua loja é melhor 
que a concorrência. A  experiência de compra, 
por exemplo, é uma ampla jornada, que vai 
desde a descoberta da loja até o recebimento 
dos produtos. 

E para construir essa jornada com o mí-
nimo possível de fricção, é preciso que os 
e-commerces busquem a  padronização de 

A importância do frete para a 
experiência do cliente 

Existem inúmeros impactos para a decisão 
de compra do cliente, e o frete é  um critério 
que deve receber a devida importância dos 
gestores, pois a adoção de um frete mais 
competitivo, com preços e prazos menores 
de entrega, além de um sistema de rastreio 
eficiente, é, hoje, um diferencial para muitos 
consumidores. 

Exemplo de software que apresenta isso e 
um pouco mais é o DATAFRETE, uma solução 
que opera toda a logística em um sistema que 
se sustenta em quatro pilares: cotação de frete, 
tracking (rastreio, disparo de mensagem por 
whatsapp ou email informando o status do 
pedido), auditoria e gestão de e-commerce.

Importante lembrar que quando o processo 
de Tracking, ou seja, rastreamento de compras, 
está automatizado, as demandas de SAC caem 
consideravelmente, em conjunto com custos 
de reentrega e devolução, afinal, através 
dos softwares de gestão de frete o cliente é 
informado a cada passo da sua encomenda. 

Por fim, crescer de forma saudável e 
sustentável no segmento, necessitará de 
investimento em ferramentas de automação 
e gestão. Busque soluções de mercado que 
deem autonomia para seu time e possibili-
tem um ganho de performance operacional 
(Fonte: Luis Carlos Pivesso, CEO e Founder 
da DATAFRETE).

processos, implementação de ferramentas de 
automação e construção, acompanhamento e 
monitoramento constante e regular de todos os 
indicadores, sendo os principais os custos logís-
ticos e de fretes, de reclamações e demandas de 
SAC, de satisfação do cliente e logística reversa.

Atualmente o mercado conta com diversas 
opções de softwares e empresas que fornecem 
tecnologias para o e-commerce, com soluções 
específicas para cada etapa ou processo. E isso 
beneficia a todos, mas também gera outros 
pontos de atenção e gargalos. Quanto mais 
sistemas precisam ser integrados a uma loja 
virtual, maior o risco de falhas ou perdas, afinal, 
são mais fornecedores a serem gerenciados ao 
mesmo tempo. 

Outro ponto para destacar é que a digitaliza-
ção das empresas já foi uma tendência. Hoje é 
uma necessidade, e isso fez com que os softwa-
res evoluíssem ainda mais, pois agora se torna 
necessário gerir diversos canais de vendas de 
uma mesma empresa, sistema que chamamos 
de omnichannel ou multicanal.

Neste sentido, poder gerenciar por meio 
de um único sistema todos seus canais, como 
sua loja em marketplaces, o e-commerce 
próprio, lojas físicas entre outros, é de uma 
praticidade e relevância imensurável. Isso além 
de proporcionar um ganho de produtividade 
e economia, faz com que todos os processos 
e automações sejam feitos em um único am-
biente, integrando tudo. 

Luis Carlos Pivesso


