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News@TI
Challenger no Quadrante Mágico do Gartner em 
2019 para UCaaS 

@A LogMeIn, Inc. foi nomeada pelo Gartner, Inc. como Challen-
ger global no Quadrante Mágico de 2019 para Comunicações 

Unifi cadas como Serviço. É primeira vez que a empresa foi incluída 
neste Quadrante, após o lançamento, no início deste ano, do produto 
GoToConnect. Em 2018, a LogMeIn também foi nomeada líder para 
soluções de reuniões. O GoToConnect by LogMein é a solução in-
tegrada da empresa líder em comunicação unifi cada e colaboração 
(UCC) mundial. Foi lançado apenas um ano após a aquisição da Jive 
Communications, Inc., em 2018 e é um aplicativo totalmente integrado 
para uso corporativo e permite aos funcionários se conectarem e se 
comunicarem - interna e externamente - por meio de um navegador 
da web ou aplicativo (https://www.logmein.com/pt).

Entrou para lista dos mais seguros do país

@A Bludata, companhia catarinense de tecnologia, acaba de con-
fi rmar a certifi cação de seu data center em nível Tier III. Para 

conseguir a certifi cação, que leva em consideração regras mundiais de 
segurança, como duas fontes de energia, a companhia realizou diversas 
intervenções no projeto do novo espaço. Em operação desde o início 
do ano, o data center certifi cado tem 12 vezes o tamanho da antiga 
estrutura e fi ca na nova sede da empresa, que teve investimento de 
R$ 10 milhões. O projeto contou com a consultoria da Clemar, que 
realizou a consultoria para garantir 100% de aderência do espaço. 
Com a conquista, a Bludata passa a ser a primeira empresa catari-
nense a contar com a certifi cação Tier 3 e a segunda do Sul do país.

Zendesk apresenta WhastApp for Zendesk

@A Zendesk, Inc. (NYSE: ZEN) anunciou hoje o WhatsApp for 
Zendesk, um novo conector com API WhatsApp Business, que 

permite que as empresas acessem e respondam de maneira rápida 
e fácil os usuários do app. A Zendesk oferece a única solução de 
mensagens confi ável, que reúne todas as conversas do cliente em 
uma interface coesa e via web, plataformas móveis e mensagens. 
Apresentado no Zendesk Showcase São Paulo 2019, o WhatsApp 
for Zendesk permite que empresas de todo o mundo ofereçam uma 
melhor experiência aos clientes em seu canal preferido. O WhatsApp 
for Zendesk é baseado na tecnologia da Smooch, empresa canadense 
recentemente adquirida pela Zendesk, e é um passo importante para 
se juntar à nova onda de conversas conectadas em canais adicionais 
como Facebook Messenger, LINE, WeChat, Telegrama, Twitter DM 
e outros (www.zendesk.com/message).

COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente afi rma que 

nomear um parente não 

é caso de nepotismo. 

Há determinados cargos 
na administração do 
governo, diz ele, que só 

podem ser confi ados a alguém 
da mais absoluta confi ança, 
como um parente de primeiro 
grau. Um fi lho, uma fi lha, um 
irmão que seja capaz até de 
matar para salvar o mais im-
portante homem da república. 

Por causa também disso a 
mídia não deixa o chefe do 
executivo em paz. Suas decla-
rações são motivos para gerar 
crises políticas, como a que há 
um mar de lama sob o palácio 
do governo. 

Os jornalistas, na sua maio-
ria, estão à serviço da oposição, 
e a mídia se tornou um conglo-
merado de partidos políticos 
que atacam sistematicamente 
o governo. Até uma briga em 
um jantar, envolvendo um pa-
rente do presidente, ganhou 
destaque durante dias. Por sua 
vez os setores mais radicais 
começam a acalentar a tese de 
abrir um impeachment contra 
ele e contribuem para aquecer 
o debate. 

Nem a economia parece es-
tar ao lado do governo apesar 
dos esforços do ministro da 
fazenda em controlar os gastos 
públicos e equilibrar as contas. 
O tesouro continua sendo san-
grado por uma miríade de furos 
que não permitem ter saldo. 

Ao presidente cabe utilizar 
da retórica e da mídia, que 
tem a sua disposição, para 
não perder o apoio popular 
que angariou em tantos anos 
de carreira política. Afi nal ele 
também fez carreira militar e 
isto era um trunfo para ter o 
apoio do Exército. 

Seus apoiadores ajudavam 
a divulgar falas como “percam 
as ilusões os que pretendem 
separar-me do povo, ou separá-
-lo de mim. Juntos estamos e 
juntos estaremos sempre, na 
alegria e no sofrimento”. Ou: 
“não descansarei enquanto 

não conseguir proporcionar 
aos homens, às mulheres e às 
crianças do meu país a exis-
tência digna, segura, tranquila, 
próspera e confortável a que 
tem direito”. 

Ou ainda: “a crise brasileira 
é uma crise de crescimento e 
há de ser superada. Governo 
e povo caminharão juntos 
para construírem a grandeza 
do Brasil”. 

Os apelos ao nacionalismo, a 
defesa dos símbolos nacionais, 
as frases patrióticas permeiam 
não só o seu discurso no dia a 
dia, como também nos locais 
públicos e com isso motivar a 
população e os seus eleitores.

O presidente nunca disse 
claramente que é um político 
de direita. Porém os seus ata-
ques contra a esquerda, que 
rotula como comunista, são 
incessantes. 

Quando perguntado sai em 
defesa da ditadura qualifi-
cando-a como uma escola de 
administração pública e que a 
revolução integrou o páis na 
concepções do Estado mo-
derno onde as preocupações 
partidárias ocupam um lugar 
subalterno. O lugar do Brasil 
é ao lado dos Estados Unidos 
e para isso é necessário ter em 
Washington, alguém que tenha 
a confi ança e o prestígio do 
Governo e na assessoria direta 
a nomeação de uma fi lha. 

Ela é mais do que uma 
assessora, é uma conselheira 
e diz  para ele o que outros 
não tem coragem, é a Chefe 
do Gabinete Civil de Presi-
dência da República. O irmão 
Benjamim Vargas, o Bejo, foi 
nomeado chefe da segurança 
dos palácios presidenciais e se 
envolveu no atentado da Rua 
Toneleiros, no Rio de Janeiro. 

Daí para frente o presidente 
Getúlio Vargas aprofunda-se 
em uma crise que nem a pro-
ximidade da família impediu 
que se matasse no palácio 
presidencial em 1954.

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

(www.herodoto.com.br).
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Os parentes
do Presidente
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Os passos indispensáveis
para a estruturação de

um programa de Compliance
“Estar em Compliance”. A frase pode até parecer simples e bem prática, no entanto, o assunto tem sido 
um dos mais discutidos dentro do universo empresarial e é, sem dúvidas, um dos mais desafi adores 
também. Afi nal, diante de tantos escândalos de corrupção envolvendo companhias mundo afora, como é 
possível estar em Compliance? E o que isso signifi ca de fato?

Régis Lima (*)

O termo tem origem do verbo inglês 
to comply, e significa estar em 
conformidade com as leis e regula-

mentos. Dessa forma, quando pensamos 
em Programas de Compliance corporativo, 
referimo-nos a um conjunto de procedi-
mentos que visam a auto-organização e 
autogerenciamento organizacional, capazes 
de auxiliar as empresas a identifi carem 
possíveis riscos de conformidade relacio-
nados aos padrões estabelecidos por órgãos 
regulamentadores.

Para a criação de um Programa de Com-
pliance efetivo, alguns passos são cruciais, 
dependendo não apenas dos gestores da 
organização, mas de toda sua equipe. Para 
tanto, neste artigo selecionei 5 etapas que 
todas as empresas precisam desempenhar 
nesse processo, que são:

1. Interesse da liderança em im-

plantar o programa: Antes de qualquer 
processo, é essencial que os gestores da 
corporação estejam, de 
fato, de acordo e queiram a 
implantação do programa 
de Compliance, desejando 
não apenas se adequarem 
às exigências mercado-
lógicas, mas que possam 
ver a estratégia como um 
costume ligado à ética 
corporativa. 

2. Desenvolvimento 

de uma equipe especia-

lizada: Logo em seguida, 
é preciso designar uma 
equipe para o planeja-
mento e execução do 
programa. Com isso, será possível que cada 
profi ssional tenha um papel chave na análi-
se, supervisão e aplicação do Compliance, 
bem como na gestão de processos internos 
e externos, evitando possíveis riscos.

3. Planejamento e análise de riscos: 

Nesse processo, é importante que os respon-
sáveis possuam um completo entendimento 
da atuação da empresa. A partir daí, é possí-

vel entender quais são seus desafi os e quais 
os esforços serão concentrados, para que 
assim, seja possível criar políticas e con-
troles que diminuam riscos e má condutas.

4. Elaboração de processos de 

controle:  Nesta etapa, procedimentos 
que visam uma conduta 
de menor risco devem 
ser estabelecidos, para 
que, por conseguinte, 
boas práticas sejam es-
tabelecidas dentro das 
atividades da empresa. 
Nesse sentido, é possível 
verifi car frequentemente 
as ações praticadas pelos 
colaboradores, possibili-
tando maior transparên-
cia entre os membros da 
organização.

5. Engajamento com 

a equipe: Por fi m (e provavelmente mais 
importante) é fundamental contar com 
a participação de todos os colaborado-
res. Afi nal, não é possível implantar um 
programa de Compliance sem que todos 
estejam engajados nessa missão. É ne-
cessária uma mudança de mentalidade, 
estabelecendo estratégias de incentivos e 
canais de denúncia relacionado à atuação 
dos profi ssionais, para que a aceitação da 
nova realidade da organização seja efetiva. 

Por que o Compliance é importante 

para minha empresa?

Não existe apenas um modelo de pro-
grama de Compliance. Há aqueles volta-
dos ao combate da corrupção ou fraudes, 
mas também os que estão relacionados 
aos riscos regulatórios, por exemplo. No 
entanto, não importa o mercado em que 
sua empresa atua, sempre há riscos que 
podem ser mitigados e tratados de forma 
apropriada por esses programas.

Além disso, o Compliance pode trazer 
grandes benefícios para a empresa, atuan-
do diretamente na entrega e auditoria de 
obrigações, diminuindo riscos de autuação, 
auxiliando na recuperação de créditos, na 
satisfação dos colaboradores, na qualidade 
do envio de informações e na melhora da 
imagem da empresa para seu público, por 
exemplo. 

Para tanto, o quanto antes sua implan-
tação acontecer é melhor. Afi nal, se você 
investir em ética e transparência, sua em-
presa tende a crescer de forma diferente 
e cada vez mais assertiva!

(*) Tem mais de 16 anos de experiência em Gestão 
de Equipes e atuação em cargos executivos de 

empresas nacionais e multinacionais do mercado 
de TI. Atualmente é diretor executivo na Lumen IT, 

sendo responsável pelas áreas comercial, fi nanceira 
e de marketing da empresa.
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O Compliance pode 
trazer grandes 
benefícios para a 
empresa, atuando 
diretamente na 
entrega e auditoria de 
obrigações, diminuindo 
riscos de autuação 
e auxiliando na 
recuperação de créditos.

Novas tecnologias afetam profi ssionais e organizações todos 
os dias. Usando uma variedade de tecnologias, os profi ssionais 
podem ser efi cientes e efi cazes trabalhando remotamente. 
Além de gerar impactos ambientais positivos com a redução 
do tráfego, os indivíduos terão mais tempo disponível para o 
trabalho e outras atividades pessoais.

Segundo estudo da LogMeIn, líder em comunicação unifi cada, 
93% dos entrevistados se consideram mais produtivos ao tra-
balhar em casa. Mas para existir ganho mútuo entre empresas 
e funcionários, é necessário adaptar-se a essa política com 
responsabilidade.

Confi ra abaixo como garantir melhora na produtividade rea-
lizando trabalho remoto:

• Utilize a tecnologia a seu favor

Invista nas ferramentas de gerenciamento dos projetos para 
manter a rotina empresarial. Mantenha seu software atualizado 
e garanta que você tenha uma conexão de internet confi ável.

• Proporcione um ambiente agradável

Estar em um local com iluminação ajuda a se concentrar, já 
o som ambiente promove a sensação de estar acompanhado. 
Escolha um local fi xo e confortável para trabalhar e mantenha 
a temperatura entre 20ºC e 25ºC para promover o bem-estar.

• Não deixe de lado os hábitos rotineiros

Atente-se a praticar costumes da rotina de trabalho. Levante, 
tome café, se arrume, troque o pijama por um traje e esteja 
pronto para começar a trabalhar. Esses hábitos evitam a sensa-
ção de estar em pleno domingo chuvoso sem responsabilidades 
profi ssionais.

• Mantenha o equilíbrio 

O home offi ce promove a fl exibilidade, mas busque o equi-
líbrio entre os horários de trabalho e o pessoal. Certifi que-se 
de planejar seu tempo adequadamente para maximizar suas 
horas de trabalho.

Trabalho remoto: para quem quer fugir do 
trânsito de São Paulo

• Evite o trânsito em caso de deslocamento

Se for necessário o deslocamento uma grande cidade, consi-
dere várias opções de mobilidade urbana. Bicicletas e patinetes 
compartilhados são ideais para viagens curtas distâncias. Os 
aplicativos de táxis já fazem parte da rotina dos moradores de 
grandes cidades. Uma nova opção a considerar para aqueles 
que querem sobrevoar o tráfego para chegar a importantes 
reuniões ou voos comerciais é reservar um voo com a  Voom, 
uma plataforma compartilhada de reservas de voos de heli-
cóptero sob demanda, com preços até 85% menores do que o 
táxi aéreo tradicional. Além disso, o voo compartilhado é uma 
ótima oportunidade para o networking com outros passageiros 
com a mesma opinião.

Para agendar o voo com a Voom, basta entrar no site www.
voom.fl ights ou baixar o app na Apple Store, selecionar a opção 
de origem e de destino, inserir os dados pessoais e aceitar a 
cotação. Os voos estão disponíveis de segunda a sexta das 7h 
às 20h e aos sábados das 10h às 16h.


