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News@TI
GUIGO TV
@Com o objetivo de oferecer a melhor relação custo-benefício em 

TV por assinatura, acaba de entrar no ar a Guigo TV, plataforma 
desenvolvida com investimentos do empreendedor brasileiro Renato 
Svirsky. Já disponível para smartphones, tablets e PCs a plataforma 
permite ao assinante assistir ao vivo à programação de vários canais 
nacionais e internacionais com pacotes a partir de R$ 15 mensais. 
O aplicativo para Smart TVs estará disponível a partir de agosto. O 
lançamento ofi cial da Guigo TV, após período de três meses em versão 
Beta para teste, vem ao encontro da grande adesão dos brasileiros em 
consumir conteúdo no ambiente online. Segundo um levantamento 
da pesquisa de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do 
IBGE, 81,8% dos brasileiros conectados usam a internet para consumir 
fi lmes, séries e vídeos (https://www.guigo.tv/).

Headset
@Pensando em viabilizar o trabalho dos profi ssionais que passam a 

maior parte do seu tempo em deslocamento e que precisam estar 
conectados em qualquer lugar e a vários equipamentos ao mesmo 
tempo, a Jabra lançou o Evolve 65e. O novo headset une tecnologia 
de última geração, alto desempenho, design e conforto para o usuário.  

Motorola Solutions adquire WatchGuard
@A Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) anuncia a aquisição da 

WatchGuard, Inc., fabricante de soluções de videovigilância de 
Allen,Texas, nos Estados Unidos. Os termos e condições da tran-
sação ainda não foram divulgados. A WatchGuard projeta e fabrica 
sistemas de vídeo para veículos, câmeras corporais e sistemas e 
softwares de gerenciamento de provas.  As soluções permitem que 
os agentes de segurança pública capturem, gerenciem, armazenem 
e compartilhem evidências, registradas em vídeos de alta qualidade 
(www.motorolasolutions.com). 

Receitas de acordo com o perfi l de cada 
consumidor
@O CyberCook, mais completo hub de culinária da internet bra-

sileira, foodtech que é parte do Grupo Carrefour Brasil, acaba 
de ganhar uma nova versão que proporciona aos consumidores uma 
série de funcionalidades que ajudam a manter uma alimentação 
mais saudável, sustentável e econômica. A plataforma, que possui 
mais de 100 mil receitas e acima de 2,4 milhões de usuários, recebeu 
novos serviços, com recursos voltados à nutrição, busca direcionada 
conforme o perfi l do usuário e até mesmo uma estimativa de custo 
da porção e da receita completa.

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

Levar vantagem em 

tudo. Dar um jeitinho. 

Quebra essa! Sabe com 

quem está falando? 

Por favor me chame de 

excelência! 

Leia a minha carteirinha. 
Olhe o meu crachá. 
Aos amigos tudo, aos 

inimigos a letra fria da lei. 
Vou provar na justiça que sou 
inocente. Esse aí  não sou eu. 
Eu não sou eu. Ainda tenho 
uma infi nidade de recursos 
judiciais. Complexo de vira 
lata. Sou eu quem manda aqui. 
Prendo e arrebento. Demito e 
contrato. Dou a última palavra. 
Aí que preguiça! 

Brasileiros e brasileiras. 
Todas essas frases poderiam 
ter sido ditas pelo herói sem 
caráter, o Macunaíma. 

Um personagem que, feliz-
mente, só existe na literatura, 
graças ao gênio  de Mário de 
Andrade. Nada tem a ver com 
o caráter e e com a auto  ima-
gem que os brasileiros têm de 
si mesmo. Por isso Macunaíma 
se tornou tão popular, é porque 
só existiu na imaginação do 
escritor. Permeou livros, fi lme, 
peças de teatro e lembranças 
de um ou outro quando querem 
um traço marcante de perso-
nalidade: caráter. Portando é 
uma fi cção, nada tem a ver com 
a realidade do Brasil.

O CEO da corporação tinha 
o espírito do Macunaíma.  Ao 
assumir imediatamente baixou 
ordens estabelecendo normas, 
procedimentos e protocolo de 
como obter resultado para os 
acionistas. E como garantir a 
sua parte,  é claro. Valia tudo 
para a obtenção  dos mais 
rentáveis contratos ainda que 
para isso fosse necessário uma 
conduta antiética e ilegal. Con-
dutas impróprias eram admis-
síveis desde que impactasse 
favoravelmente o resultado. 
Segundo o Banco Mundial a 
corrupção impacta de 25 a 30% 
do PIB onde a corrupção corre 
à rédeas soltas. 

Para o recém nomeado CEO 

isto era um indicativo que havia 
um amplo espaço para cresci-
mento da corporação e para 
sua expansão em diversas áre-
as. Da fabricação de cervejas, 
a navios sonda, hidrelétricas, 
estradas, pontes, caminhões 
pesados, mineração... Enfi m 
um mundo de oportunidades 
apenas esperando um líder 
corporativo que tivesse a 
audácia sufi ciente para peitar 
os desafi os. Obviamente com 
grande respaldo dos setores 
infl uentes da nação, inclusive 
e principalmente os políticos.

Os exemplos do passado 
não servem para o presente. 
Nem pensar em seguir algu-
mas empresas transnacionais 
que tinham adotado regras de 
complience e assumido publi-
camente os erros cometidos 
nos negócios. Era coisa de 
gringo arrependido. Isto não 
cabia em um país com grandes 
oportunidades de negócios, 
com fi nanciamentos de pai 
para fi lho, e juros baixos ban-
cados pela população. Ética e 
complience tem que ser uma 
ação de marketing e não uma 
prática real, repetia o CEO. 

Em uma economia de ca-
pitalismo de compadrio o 
que vale não é o preço nem o 
custo-benefício, mas os ami-
gos, os quebradores de galho, 
os amigos do homem, que são 
decisivos na hora de se obter 
o contrato de empréstimo no 
banco público e na compra de 
bens e serviços com preços 
superfaturados. Macunaíma 
descobriu, graças a sua astúcia, 
que essa era a melhor forma 
de se dirigir uma organização, 
com juros baixos e preços 
acima do mercado era possível 
elevar os ganhos à estratosfera. 
Ser um campeão nacional. 

Para que todos ficassem 
tranquilos quanto ao volume de 
ganhos, o CEO mandou retirar 
da ata de reunião que, pelas 
novas legislações no mundo, 
a empresa é responsável pelos 
atos ilícitos cometidos pelos 
gestores que a dirigem. 

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Heródoto Barbeiro (*)

Lucro nas 
duas pontas
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Ciência e Tecnologia

Dicas de como a comunicação 
unifi cada pode impulsionar a 
produtividade e a inovação

Nos últimos anos, muito tem se discutido a respeito da comunicação unifi cada (UC), a tecnologia que 
está redefi nindo a maneira como os funcionários se comunicam, colaboram e trabalham. E o melhor: é 
acessível tanto para grandes corporações, quanto para pequenas e médias empresas

Apesar da popularidade, a maioria das 
empresas ainda não aproveita tudo o 
que a tecnologia tem a oferecer e, por 

conta disso, a Jive by LogMeIn separou algumas 
sugestões sobre como a comunicação unifi cada 
pode impulsionar a produtividade e a inovação 
no local de trabalho.
1. Garante efi ciência, mesmo quando tra-

balhando remotamente

O desejo de trabalhar remotamente está 
crescendo rapidamente. De fato, de acordo 
com as pesquisas, o trabalho remoto continuará 
ganhando força à medida que a tradicional cul-
tura “das 9h às 18h” do local de trabalho muda.

Felizmente, a comunicação unifi cada permite 
que as empresas garantam a produtividade, 
não importa onde os funcionários estejam 
trabalhando. Se optarem por trabalhar em 
casa ou fi zerem parte de uma equipe global, a 
UC pode garantir que exista uma plataforma 
única e confi ável que facilite a comunicação e 
a colaboração entre equipes.
2. Garante maior produtividade

Com a UC, os funcionários e gerentes têm 
acesso a várias ferramentas de comunicação e 
colaboração. Os recursos de comunicação uni-
fi cada, como mensagens instantaneas, ajudam 
a simplifi car a troca de informações do dia a 
dia, permitindo a conexão informal entre os 
colegas. Além disso, ter um inventário centra-
lizado para todos os seus documentos elimina 
a necessidade de rastrear colegas de trabalho 
e outros recursos. 

Essas ferramentas mantém seus usuários no 
controle de seu tempo no local de trabalho e, 
além disso, tornam possível acessar colaborado-
res por meio de um único ramal, independente 
de onde estejam – no escritório, no trânsito, em 
casa, em viagem a trabalho –, garantindo que 
não percam mais nenhuma ligação importante.

Uma pesquisa recente da GoTo by LogMeIn, 
mostrou que 59% dos entrevistados disseram 
desperdiçar tempo alternando entre diferentes 
aplicativos de colaboração durante o trabalho 
e, por conta disso, a consolidação de ferramen-

tas de UC e colaboração pode ser a solução 
para acabar com as distrações no ambiente 
de trabalho e aumentar a produtividade dos 
colaboradores. Elas também facilitam o traba-
lho remoto, o que faz 93% dos entrevistados 
de outra pesquisa sobre o assunto se sentirem 
ainda mais produtivos.
3. Reduz as despesas gerais da empresa

Apenas no último mês, o serviço de telefonia 
fi xa perdeu 506,3 mil assinantes no Brasil, de 
acordo com as últimas estatísticas divulgadas 
pela Anatel. Em 2019, até o momento, a retra-
ção já totaliza 1,630 milhão de desconexões, 
enquanto o acumulado dos últimos 12 meses 
(até maio) mostra a perda de  2,981 milhões 
de assinaturas.

Ferramentas de colaboração e comunicação 
unifi cada utilizam a telefonia em nuvem, serviço 
que permite ir além e unifi car todas as platafor-
mas de comunicação empresariais, garantindo 
ligações ilimitadas por um valor único mensal. 
Também é possível migrar todo o PABX de 
uma empresa para a nuvem, livrando clientes 
de burocracias e custos extras com a compra e 
manutenção de PABX e equipamentos, já que 
o serviço é confi gurado diretamente na nuvem. 

Esses são só alguns dos vários exemplos nos 
quais a UC ajuda na redução de custos para 
empresas. A comunicação unifi cada segue um 
modelo de SaaS (software como serviço), por-
tanto não há necessidade de se preocupar com 
o investimento em equipamentos caros para 
instalar o sistema ou uma equipe para mantê-lo.

A produtividade sempre recebe um grande 
impulso quando encontra maneiras melhores e 
mais efi cientes de alocar recursos. Quando não 
é preciso se preocupar com os custos indiretos 
tradicionais, como contas telefônicas, trans-
porte e impressão de documentos, os fundos 
podem ser redirecionados para treinamento e 
marketing, por exemplo.
4. Tempo de resposta do cliente mais rápido

Os clientes são o coração de qualquer empresa 
e, por isso, encontrar maneiras de lidar de forma 
efi ciente com suas preocupações é essencial. 

Provedores confi áveis de comunicação unifi cada 
oferecem oportunidades de integração de CRM 
para simplifi car o gerenciamento dos clientes. 

Com uma plataforma única e abrangente, que 
potencializa toda a comunicação e colaboração, 
não há mais alternância entre os aplicativos 
de mensagens. Não há como debater qual 
ferramenta de reunião usar para alcançar um 
cliente ou pesquisar o número de discagem 
correto de uma teleconferência anterior. Todos 
são alcançáveis da mesma maneira, do mesmo 
lugar e sem a sobrecarga cognitiva, garantindo 
que funcionários, simplesmente, produzam mais 
e melhor, em menos tempo.

Acabar com o excesso de distrações também 
torna possível estar sempre ciente das neces-
sidades dos clientes e vice-versa, já que, por 
meio de uma única ferramenta, todos os dados 
podem ser acessados facilmente pelo cliente e 
pelos funcionários durante o monitoramento 
das atividades.
5. Facilita sintonia entre colegas

A produtividade no local de trabalho geral-
mente depende do bom relacionamento entre as 
equipes. Pode ser um desafi o atingir esse nível 
de camaradagem dentro de organizações que 
empregam equipes dispersas geografi camente 
ou viajando. No entanto, com uma plataforma 
de UC instalada, todos os membros podem se 
comunicar facilmente usando uma única plata-
forma. Isso não apenas facilita a comunicação 
clara, mas também permite que os colegas se 
comuniquem mais naturalmente com ferra-
mentas semelhantes àquelas que usam fora do 
trabalho, como as de mensagens instantâneas. 
Isso ajuda a desenvolver um relacionamento 
fácil entre os membros da equipe, o que cria 
um ambiente que incentiva o brainstorming, 
a troca de ideias e a coordenação de prazos.

A comunicação efi ciente e colaborativa é ne-
cessária para o sucesso de qualquer empresa, mas 
requer as ferramentas certas. A Jive é parte do 
portfólio de comunicações unifi cadas e colabora-
ção da LogMeIn, que possui soluções ideais para 
resolver esses problemas (https://jive.com/br/).

AI/LogMeIn

As principais metas dos jovens há 
trinta anos eram ter uma casa própria, 
um carro e constituir uma família. Atual-
mente, a maior preocupação é continuar 
e aprimorar os estudos, viajar, utilizar os 
seus recursos fi nanceiros de forma mais 
consciente e investir em experiências com 
amigos e familiares. O perfi l do consumidor 
foi se adaptando, gerando novos padrões 
culturais e tendências de consumo. Hoje 
a sociedade possui relação mais crítica e 
consciente com as empresas, e isso faz com 
que as marcas conversem de maneira mais 
assertiva com o público para atender os 
requisitos dos seus clientes em gerar uma 
economia mais compartilhada.

A evolução tecnológica gerou a oportu-
nidade de criar um entendimento maior 
da diferença entre ter e apenas usufruir 
de um bem. O consumo compartilhado 
proporciona economia no valor de de-
terminado serviço ou produto, que será 
alugado por um período de tempo, ao 
mesmo tempo que gera uma fonte de 
renda para quem está oferecendo o ser-
viço, economiza tempo, e ajuda a viver 
de forma mais sustentável.

O smartphone é o maior responsável 
pelo crescimento dos serviços de com-
partilhamento por conta da facilidade 
em processar dados de pagamentos e de 
comunicação. Segundo a associação in-
ternacional de telefonia GSMA, o número 
de conexões por meio de smartphones 
atingiu 417 milhões no fi nal de 2017, 

Compartilhe a cidade
de casas no País foi responsável por gerar 
R$ 2,5 bilhões do PIB brasileiro em 2017.

O consumo compartilhado permite que 
as pessoas usufruam de serviços e bens 
com muito menos capital. É também uma 
forma de aprender a empregar o capital 
com mais efi ciência e de como utilizar bem 
o tempo disponível, melhorando a própria 
qualidade de vida. Trata-se de um consumo 
colaborativo e político, tem mais a ver com 
acesso do que a posse de recursos.

A Voom, líder global em mobilidade 
urbana aérea, desenvolveu uma tecnolo-
gia de reserva de assentos, que permite 
oferecer o serviço de reserva de helicóp-
tero compartilhado mais acessível de São 
Paulo. Por meio do site ou do aplicativo, 
os passageiros podem reservar um voo 
em até uma hora e chegar em poucos 
minutos até o destino fi nal. Além disso, a 
Voom consegue oferecer voos com preços 
até 80% menores que as operadoras de 
táxi aéreo tradicionais. Esta nova opção 
de serviço abriu um novo mercado, 
demonstrado pelo fato de que 50% dos 
passageiros da Voom voaram pela pri-
meira vez por meio da plataforma. Como 
resultado, a Voom está democratizando 
as viagens de helicóptero nas cidades 
mais congestionadas do mundo, além de 
estimular um ecossistema que ajudará a 
viabilizar as cidades verticais do futuro.

(Fonte: Olivier Capoulade é country manager 
da Voom no Brasil desde o lançamento das 

operações da plataforma em São Paulo, em 2017.)

representando 62% do total na América 
Latina e Caribe.  A expectativa para 2025 
é que esse índice atinja 78%.

Hoje é possível alugar uma bicicleta 
para ir até o trabalho, compartilhar um 
carro em uma viagem, se hospedar na casa 
de moradores de uma outra cidade para 
passar o fi m de semana, dividir o escritó-
rio com outras empresas ou reservar um 
helicóptero compartilhado para ajudá-lo a 
economizar tempo entre os compromissos.

A cultura de compartilhamento é uma 
tendência mundial de consumo que tem 
a expectativa de movimentar US$ 335 
bilhões mundialmente em 2025, segundo 
pesquisa da consultoria PWC. No Brasil, 
a estimativa é de crescimento – principal-
mente no Produto Interno Bruto (PIB) do 
setor de serviços. Só o compartilhamento 
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