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News@TI
Aceleradora WOW amplia o prazo das 
inscrições para a nova rodada
de aceleração de startups 

@A WOW, uma das principais aceleradoras de startups do Bra-
sil, ampliou o prazo para as inscrições da sua nova rodada de 

investimentos. As startups interessadas em participar do processo 
podem realizar a inscrição no site da WOW (http://www.wow.ac/), 
até o dia 10 de setembro. Para se candidatar, as startups devem estar 
em um estágio pré-operacional, em que já possuem um protótipo, 
mas ainda não geram receita; ou em estágio de crescimento, no 
qual já tenham recebido investimentos anteriores ou que tenham 
tração comprovada. 

Evento em São Paulo reúne comunidades 
voltadas para a linguagem PHP

@ Organizado pela comunidade PHPSP e pela Locaweb, o PHP 
Community Summit acontece nos dias 1 e 2 de setembro, na 

sede da Fecomercio SP, e a expectativa é reunir 700 participantes. 
As apresentações serão divididas em dois locais – Sala People e Sala 
Code. Entre os palestrantes estão Ari Stopassola Junior (da Perito.
inf.br e responsável pelas principais iniciativas de certifi cação), Gui-
lherme Blanco (Senior Architect na Huge Toronto e contribuidor dos 
principais frameworks PHP), Luis Cobucci (Engenheiro na Usabilia 
Amsterdã e contribuidor Opensource) e Augusto Pascutti (Gerente 
de Desenvolvimento na Easy e co-fundador do PHPSP). As inscrições 
podem ser feitas pelo site.

Concentrix expande serviços digitais com 
aquisição da empresa Tigerspike

@A Concentrix, multinacional especializada em soluções de out-
sourcing, anuncia a aquisição da empresa global de produtos 

digitais Tigerspike. A transação tem como objetivo aprimorar as 
competências digitais da Concentrix e impulsionar o crescimento da 
companhia no mercado através da expertise da Tigerspike. A Tigers-
pike é uma empresa de produtos e estratégias digitais fundada em 
2003. Sua abordagem única combina tecnologia com conhecimento 
humano para alavancar resultados de forma rápida para seus clien-
tes, como melhorias na efi ciência, produtividade e engajamento de 
funcionários. A companhia possui um conjunto completo de compe-
tências digitais (estratégia, design, desenvolvimento de plataformas e 
aplicativos móveis e integração de sistemas) com foco na mobilidade 
empresarial. O CEO da Tigerspike, Alex Burke, permanece à frente 
da empresa e agora também se junta à equipe executiva sênior da 
Concentrix, reportando-se a Chris Caldwell, presidente da Concentrix 
(www.concentrix.com/about/locations/brazil/).

Com a proposta de garantir mais liberdade, diversão e qualidade 
sonora na hora de ouvir músicas, a Maxprint disponibiliza a Caixa 
de Som Bluetooth Maxbit LED.

Além de contar com tecnologia Bluetooth para a comunicação 
sem fi o com smartphones, tablets, notebooks, entre outros dispo-
sitivos, o aparelho possui rádio FM integrado com memória para 
35 estações e oferece o máximo de conectividade, contando com 
entradas USB e TF card para conexão de pen drives e cartões 
de memória para reprodução de arquivos MP3.

Além da ampla liberdade na hora de escolher o som desejado, 
a diversão e a autonomia são outros atrativos. A caixa de som 
tem potência de 5W RMS, iluminação Smart Led, com luzes que 

Caixa de Som Bluetooth

brilham de acordo com o ritmo da música, e é alimentada por 
bateria interna recarregável que garante até 4 horas de repro-
dução contínua de músicas.

A Caixa de Som Bluetooth Maxbit LED vem com cabos USB 
e auxiliar.

Com os cuidados certos, 
utilizar mídia programática 
é uma prática totalmente 
segura para a sua marca. 
Descubra aqui como.

BRAND SAFETY

O QUE É BRAND SAFETY?

Brandy Safety é o termo utilizado para 
descrever práticas que uma marca deve 
adotar para que seus anúncios não 
sejam vinculados a conteúdos inseguros 
e indesejados.

São considerados "inseguros" conteúdos 

(sexual, racial, social ou religiosa) e 
notícias falsas, por exemplo.

COMO GARANTIR A SEGURANÇA 
PARA SUA MARCA EM MÍDIA 
PROGRAMÁTICA?

Com tecnologias e processos corretos é possível 
associar a sua marca a conteúdos que sejam 
considerados adequados. Abaixo veja 3 dicas 
que podem auxiliar no processo:

CONCLUSÃO

Acompanhe sua campanha com atenção e 
utilize os recursos disponibilizados pelas 
plataformas. Mídia programática oferece 
maior controle e transparência, além de 
segurança para a sua marca!
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DETECTE CONTEÚDO INAPROPRIADO
EM TEMPO REAL

Ferramentas de análise de conteúdo em 
tempo real permitem que contextos 
"inseguros" sejam percebidos no momento 
da exibição do anúncio - inclusive em URLs 
consideradas adequadas ou novas demais 

Plataformas de mídia programática permitem que 
o anunciante selecione em quais URLs (sites) sua 
publicidade deve aparecer (whitelist) ou não pode 
aparecer (blacklist). Além disso, muitas DSP´s 

categorias 
e palavras-chaves, que podem ser selecionadas 
ou excluídas das campanhas pelos anunciantes.

VIGIE CONSTANTEMENTE ONDE 
SUA CAMPANHA É EXIBIDA

durante a campanha, os relatórios de exibição 

quais sua marca aparece. Nada substitui um 

SELECIONE O INVENTÁRIO: WHITELISTS,
BLACKLISTS E FILTROS CONTEXTUAIS 

Egton O Pajaro Jr (*)

Em toda minha carreira passei por inúmeros desafi os e 
pensei que “chegar lá”, faria as difi culdades acabar. Mas, 
cada vez que eu “chegava lá”, queria ir além e isso gerava 

ainda mais objeções e então persisti, insisti em minhas ideias 
e hoje percebo que consegui implementar grande parte delas. 

Não é fácil. É sofrido e ao mesmo tempo encantador. Foram 
muitos erros e acertos até chegar aos 25 anos como empresário. 
Por isso, listo os 3 grandes aprendizados que tive nesse tempo todo.

1. Prepare-se para os ajustes de percurso 

Normalmente o primeiro passo para se ter um negócio começa 
com uma ideia. Essa ideia pode ter diversas origens, entre elas 
é muito comum vir da percepção de alguma insatisfação ou da 
oportunidade de incremento diferencial relativo a algum ser-
viço ou produto disponível no mercado. Assim nasce a natural 
indagação, como posso fazer diferente e melhor? Como posso 
solucionar este problema?

A questão aqui é que este primeiro passo pode ser utópico. O 
que quero dizer com isso? Que há uma enorme lacuna entre a 
teoria e a prática. Basicamente, boa parte das difi culdades de 
implementação você só vai descobrir quando o negócio estiver 
em andamento. E aí, mora o primeiro perigo.

O empreendedor deve se preparar para lidar com mudanças 
logo no início, que podem ser desde simples adaptações, até 
uma profunda revisão no modelo e na orientação estratégica 
que pode, inclusive, colocar a existência do negócio em risco. 
Por isso, é importante testar e ajustar alguns passos. Avalie 
como seu negócio está indo nos primeiros meses e o critique 
de forma realística, verifi que se as expectativas iniciais se 
materializaram, gere conclusões sobre os desvios em relação 
ao seu pensamento inicial, inclusive se ele ainda faz sentido, 
seja pragmático.

2. Revise constantemente seus passos

Isso pode soar como um clichê, mas funciona. Você só saberá 
qual caminho seguir se souber qual é o objetivo a perseguir. 
Mas é preciso entender como chegar lá, quais recursos críticos 
merecem atenção especial, como estabelecer metas realísticas 
e em quanto tempo é possível atingi-las, assim como prever e 

Três lições que eu aprendi 
como empreendedor

Se você sonha grande, em algum momento da sua vida você vai precisar empreender. Mesmo que você 
conquiste promoções dentro de uma companhia, a carreira em um posto executivo exigirá que muitas 
decisões estratégicas sejam tomadas

construir alternativas mitigatórias aos potenciais obstáculos 
identifi cados no percurso.

Se você já conseguiu iniciar a operação de seu negócio e ele 
está em andamento há pelo menos 1 ano, não relaxe. O fato de ter 
dado certo até aqui não é garantia de que ele vai perdurar. Hoje 
as coisas mudam rapidamente, e se você não estiver antenado 
com as tendências, seu negócio pode ruir do dia para a noite.

Neste caso, habilite ferramentas que permita ampliar a ca-
pacidade de interpretar o cenário e como o comportamento de 
determinada variável infl uencia e impacta o seu negócio. Interaja 
com empresários experientes ou que já passaram por essa situ-
ação, estreite relacionamento com consultores, estude casos de 
negócios similares, desenvolva pesquisas etc.

3. Você terá que lidar com pouco (ou a falta de) 

dinheiro

Talvez a falta de recursos seja um dos principais empecilhos 
de um empreendedor. Não à toa vemos uma crescente de fundos 
de investimentos e investidores anjo apostando em ideias, bem 
como programas de televisão com especialistas que avaliam 
constantemente modelos de negócios.

É muito comum que no início do negócio o empreendedor 
tenha que investir recursos próprios em sua ideia. São várias as 
histórias de quem decidiu correr risco e vendeu carros e apos-
tou tudo na ideia, ou conseguiu um empréstimo bancário para 
fi nanciar seu projeto. Também é comum que o empreendedor 
misture o dinheiro da empresa com o dinheiro para fi ns pessoais.

Se você precisa de capital inicial ou de uma grana para alavan-
car seu negócio, cogite conversar com potenciais investidores 
interessados no seu business. Há muitos empresários dispostos 
a investir em ideias inovadoras e apostar em um longo prazo.

Empreender não é fácil. É se colocar a prova todos os dias. 
É entender que basicamente tudo dependerá do seu esforço e 
suas atitudes. Como empresário, são várias as lições que aprendi 
durante esse tempo. Após alguns erros e muitos acertos, concluo 
que o aprendizado foi enorme e a experiência muito gratifi cante.

Uma dica fi nal: acredite nos seus sonhos e nunca descanse.

(*) Cursou Administração na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e se 
dedica ao próprio negócio desde os 18 anos. Por isso, nunca teve a Carteira de 

Trabalho assinada. Ávido empreendedor foi um dos fundadores de uma empresa 
de meios de pagamento, onde atuou por quase duas décadas. Agora dedica-se 

ao grupo Kephas, empresa que tem negócios no setor de serviços, agronegócios 
e  construção civil.

Marketplace Udemy é uma 
alternativa aos especialistas 
que desejam compartilhar 
conhecimento e obter ganhos 
adicionais

O mercado de ensino à 
distância cresce exponen-
cialmente. Hoje, 90% dos 
brasileiros dizem que fariam 
cursos online, sendo que 61% 
delas inclusive já realizaram 
alguma aula via internet*. Com uma proposta inovadora o 
marketplace de educação à distância Udemy se mostra como 
uma oportunidade de renda extra para quem quer compartilhar 
conhecimento, uma vez que não só professores mas qualquer 
pessoa pode criar seu curso e começar a oferecer para milhares 
de alunos sem custo nenhum na plataforma.

“Na Udemy, todos ganham, o instrutor consegue ensinar o 
tema no qual ele é especialista e, com isso, obter dinheiro extra 
enquanto se dedica a outras funções, ao mesmo tempo em que 
o aluno consegue aprender de qualquer lugar, a qualquer hora 
e em seu ritmo”, explica Sérgio Agudo, Diretor da Udemy para 
o mercado brasileiro.

Como destaca, por exem-
plo, Jamilton Damasceno, 
desenvolvedor e instrutor 
do curso de iOS 11, lançado 
recentemente em português 
na Udemy, “com a evolução 
das tecnologias, está cada 
vez mais fácil aprender e criar 
uma carreira de sucesso na 
área de desenvolvimento”. 
O instrutor ensina pessoas 

que querem aprender a programar. Damasceno já ministrou 8 
cursos na plataforma, todos focados em programação, e atin-
giu aproximadamente 40 mil estudantes com seu conteúdo. 
Segundo ele, são estudantes que em sua grande maioria não 
têm conhecimentos prévios. “Todos os meus cursos começam 
do zero e seguem o passo a passo até o fi nal do curso”, explica.

Não são apenas os professores de tecnologia que podem ga-
nhar renda extra com Udemy, no marketplace há espaço para 
especialistas em Desenvolvimento Pessoal, Empreendedorismo, 
Artes e Artesanato, Treinamentos para professores, Produtivi-
dade no escritório, entre muitos outros temas.

*dados de pesquisa da NZN.

Ensino à distância: como ganhar 
renda extra ministrando cursos


