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Errou feio
Heródoto Barbeiro (*)
presidente era bom
de entrevistas. Suas
declarações repercutiam em todo o país e rapidamente eram aplaudidas pelos
apoiadores e criticadas pelos
adversários.
Finalmente tomou a decisão
de atacar diretamente os que
se opunham ao Estado brasileiro. Afinal era um parlamentar e
tinha, pelo menos, uns 28 anos
de carreira política. Classificou
que o país sofria de uma ameaça comunista, mas não oriunda
do comportamento do povo e
dos trabalhadores, ordeiros e
democratas.
Mas no aparelhamento, ou
infiltração, como gostava de
dizer, em comandos administrativos e dali influenciavam
na condução dos destinos do
governo. Assim, os sindicatos
deveriam ser libertados de
infuências políticas da cúpula
que se eternizavam desde a
criação dos mesmos. Deixou
claro que não compactuava
com o governo anterior que se
apoiou em forças das esquerdas influenciadas por países
socialistas como Cuba.
Era chegada a hora de trocar
o modelo intervencionista do
Estado na economia por uma
abertura liberal, com crescimento e distribuição de renda.
Enfim pular de cabeça no capitalismo, sem vergonha. O país
precisa ser reformado, repetia
o presidente. Para isso seria
necessário fazer mudanças
na ordem social e econômica.
Elas seriam pautadas com a
preservação integral do princípio da propriedade privada,
que é o motor do crescimento,
aumento da oferta de emprego
e geradora de oportunidades
para que outras camadas da
população também tenham
acesso a bens e serviços.
Todos têm o direito de melhorar de vida, dizia ele . O
Brasil das reformas é o Brasil
democrático contra os privilégios e contra os extremismos.É
o Brasil sem frustrações. Esperançoso, rico e mais justo,
declarou ele aos jornalistas
que o acompanhavam no Rio
de Janeiro.

O

News

Mais do que nunca é preciso
esquecer o passado, a mente
clara, para pensar sem ódios
e sem rancores. A turbulência
política gerada pelo governo
anterior deveria ser suplantada
com o pensamento voltado
para Deus, grato à sua proteção
ao Brasil, e ao seu povo.
O auge da crise, felizmente
passou e agora seria necessário
conter a inflação, baixar os
juros, garantir a presença de
investidores nacionais e internacionais, enfim mergulhar no
desenvolvimento capitalista
mundial, como apoio dos grupos americanos e europeus,
repetia.
A legalidade é anticomunista
mas não é antipopular, disse o
presidente no final do mês de
março. Há a restauração imediata da paz com legalidade
e disciplina e com a hierarquia restauradas nas Forças
Armadas.
No auge da crise a hierarquia
militar tinha que ser ouvida, e
foi. A paz está mantida. A legalidade engrandecida. A disciplina e hierarquia rejuvenescidas.
A legalidade democrática
conduzira o país às eleições
e ele mesmo não escondia de
ninguém que seria candidato
a reeleição à presidência da
República.
Será a continuidade do
regime, já restaurado com
a posse, pelo Congresso, do
meu eminente companheiro de
partido, disse ele em entrevista
para a revista ‘O Cruzeiro’, na
sua “Edição Histórica da Revolução“, o presidente Ranieri
Mazzilli.
Juscelino Kubitschek, senador da República, dava
publicamente apoio ao golpe
militar que depôs o presidente
constitucionalmente eleito
João Goulart. Acreditava que
a presença dos militares seria
mais uma “salvação,“ uma intervenção rápida e cirúrgica na
política com a volta aos quartéis e a eleição presidencial
marcada para 1965.
Errou feio.
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal
da Record News em multiplataforma
(www.herodoto.com.br).
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Primeira loja oficial de vestuários da marca
Xbox no Brasil

@

A Microsoft, anuncia em parceria com a Gamer Gear, que faz
parte da Webedia Shopping Services, divisão de e-commerce
do grupo francês Webedia no Brasil, o lançamento da primeira loja
online de Xbox no Brasil, com a venda de produtos de vestuário
e acessórios oficiais da marca. Consumidores podem adquirir diversos produtos como moletons, camisetas, canecas e almofadas
remetentes aos consoles da Microsoft. A ideia é dar a oportunidade
aos fãs de Xbox de mostrarem toda a sua paixão pela marca, além
de ampliar o portfólio de produtos disponíveis nas inúmeras lojas
online da Gamer Gear. A Microsoft pretende ainda ampliar seu rol
de produtos licenciados e deve lançar ao longo dos próximos anos
coleções que vão além do vestuário, como por exemplo, volta às
aulas com mochilas, cadernos e agendas, dessa forma, inclui em
seu portfólio parceria com Xeryus, Kalunga e Jandaia (https://www.
gamergear.store/especial/xbox).

3ª Copa do Mundo de Startups

São Paulo será sede da 3ª Edição da Copa do Mundo de Startups realizada no Brasil. O evento é realizado pela Pegasus
Tech Ventures em 40 cidades do globo e conta com a parceria da
InvestSP para a etapa sul-americana da competição. As inscrições
de startups já estão abertas através do site do evento. A disputa
contará com 10 startups selecionadas dentre todas as inscritas,
e ocorrerá no dia 03 de outubro no complexo empresarial World
Trade Center Brasil em São Paulo. A dinâmica da competição
será de pitchs em inglês com quatro minutos de duração para
uma bancada de investidores, que julgarão as apresentações com
base em fatores como a maturidade do grupo, o grau de inovação
do projeto, o tamanho do mercado e o problema que é resolvido
(https://www.startupworldcup.io/brazil).

@

Go-to-Marketing Hub

@

A Ingram Micro Brasil, subsidiária da maior distribuidora global
de TI, anuncia a estreia da sua própria plataforma de vendas e
marketing no Ingram Micro Cloud Marketplace, o Go-to-Marketing
Hub. Inspirada no feedback dos canais, a plataforma agiliza e padroniza processos, aumentando a eficiência e a eficácia nas vendas
e marketing, além de facilitar o crescimento da lucratividade dos
parceiros de canais que usam o Ingram Micro Cloud Marketplace
(www.ingrammicro.com.br).

Ciência e Tecnologia

O desenvolvimento do Brasil
depende de investimento
em tecnologia para as cidades

Viver em grandes cidades faz parte da rotina de grande parte da população mundial: estimativas
apontam que mais de dois terços da população devem estar nos centros urbanos em 2050

ticbeat

Jorge Arduh (*)

om a perspectiva de crescimento
global, trazer mais qualidade de vida
e inovação para esses locais é mais
do que um investimento, mas um ato de
compromisso e responsabilidade com as
gerações futuras. A conexão entre esse
objetivo e políticas públicas capazes de
estimular a inovação e o desenvolvimento
tecnológico é inegável. Para compreender
isso, basta observar o rápido efeito que a
transformação digital tem no setor privado:
maior produtividade e qualidade em diversos setores – além de maior possibilidade
de capacitação para diversos profissionais
por meio de plataformas online.
Mais do que aumentar o volume de recursos, a tecnologia representa uma via difundido no campo de segurança são os
vital para tornar o Brasil um local cada vez sistemas de videovigilância (CCTV). Com
mais desenvolvido e com melhor qualidade inteligência artificial, pode fornecer às
de vida para seus cidadãos ao longo do cidades novas soluções, como o reconhetempo. Dados do Centro de Estudo de cimento de objetos, pessoas e até mesmo
Telecomunicações da América Latina mos- de comportamentos.
tram que aumentar o índice de
Segurança é um dos pilares
digitalização em 1% equivale a Minimizar
essenciais para o futuro, ao
um aumento de 0,32% no PIB. danos e conter
lado da gestão eficaz de recurCom mais recursos, crescem
sos para manter as cidades em
as chances de promover mu- impactos em
pleno funcionamento. Mais
danças estruturais necessárias redes e serviços
uma vez, a tecnologia pode
na sociedade. É fundamental são objetivos
ser uma aliada importante
lembrar que a população (não
nesse processo. O uso de
só aqui, mas em grande parte comuns aos
Internet of Things (IoT), por
do globo) está envelhecendo de governantes de
exemplo, permite incorporar
forma cada vez mais ativa. E é
sensores nos containers de
diversos países. coleta de lixo, por exemplo,
necessário apresentar alternativas para cuidar dessas pessoas
deixando clara a maneira
ao longo do tempo.
ideal de fornecer serviços de coleta com
Na Europa, continente que abriga 85% base em indicadores extremamente apudas cidades com maior índice de prospe- rados de uso, condições de tráfego ou
ridade do mundo, algumas das tendências capacidade de atendimento.
observadas são a melhora do conceito de
Nada disso pode ser feito sem profissioe-health como forma de facilitar consultas nais capacitados e aptos a lidar com esse
remotas e o uso de sensores que monito- novo cenário. Por isso, gerar ambientes
ram pacientes à distância (o que pode ser de especialização e inovação capazes
particularmente útil se analisado o mercado de atrair e manter o capital humano são
de pacientes com doenças neurodegene- pontos a serem observados. O avanço
rativas), antecipando situações de risco.
do setor de Tecnologia da Informação
Dentro ou fora de casa, minimizar danos e Comunicação (TIC) representa uma
e conter impactos em redes e serviços excelente oportunidade para as cidades
são objetivos comuns aos governantes como meio de crescimento econômico e
de diversos países. Hoje, o recurso mais criação de empregos ao longo do tempo.

C

O desenvolvimento deste setor exige uma
rede de instalações, ambientes e incentivos que atraiam e estimulem empresas,
empreendedores, centros de inovação,
universidades e investidores. E aqui, é
possível observar iniciativas recentes do
setor privado brasileiro: promover a criação
de startups, oferecendo locais e meios para
que essas iniciativas possam se desenvolver
ao longo do tempo.
Atingir esse objetivo na esfera pública
depende de um plano estratégico orientado, estável, definido e de longo prazo que
priorize o investimento em ciência e novas
tecnologias, oferecendo segurança para que
os recursos alocados sejam capazes de gerar
conhecimento e crescimento sustentável
nos países em que forem aplicados. Além
disso, devem-se traçar metas sob a premissa
"Start Small, Think Big", onde sejam priorizadas atuações viáveis e de impacto para
ir paulatinamente crescendo e alcançando
os objetivos estabelecidos.
Impulsionar o crescimento do país através
da inovação, empreendedorismo e digitalização tem de ser um compromisso no Brasil dos
próximos anos. Cada vez mais, acreditamos
que é possível acompanhar e liderar uma
transformação tecnológica que gere valor e
traga competitividade para a economia, ao
mesmo tempo em que impacta a vida cotidiana das pessoas, empresas e instituições.
(*) É CEO da Indra no Brasil

Marketplace: 52% das lojas estão em canal de
venda e integrar ERP melhora experiência
A venda em marketplace se tornou
a mais utilizada pelas empresas brasileiras que estão na internet. De acordo
com informações do Sebrae do final de
julho, 52% dos entrevistados preferiram
investir nesse canal de venda e o que
é mais curioso é que, em 2016, apenas
26% dos pesquisados apostavam nesse
canal. Uma dos maiores marketplaces
do País é o B2W Digital, formado pela
fusão de Americanas.com, Shoptime e
Submarino.
É verdade que o mercado de
marketplace tem se fortalecido, com
concorrentes como Magazine Luiza,
Mercado Livre e a entrega em tempo
recorde de eletrônicos, entre outros
produtos, pela Amazon no Brasil. Mas,
ao mesmo tempo em que as fatias deste
bolo lucrativo da venda online estão
sendo disputadas por essas gigantes no
mercado, a confiança do cliente nesse
tipo de compra aumenta. Neste meio, é
fato: o negócio que oferece serviço de
qualidade, com entrega rápida, documentada e com transparência, se destaca
em meio a tantas opções.

Sabendo aproveitar as vitrines virtuais,
o empreendedor tem as vantagens de
se apoiar no marketing dessas grandes
corporações, criar estratégias e condições
exclusivas para os clientes que chegam
por lá, e de se adaptar a forma não-sazonal
de vendas que o marketplace tem criado
frente ao consumidor. Afinal, quando o
produto está a um clique, fica mais fácil
comprá-lo durante o ano todo.
Acontece que as lojas virtuais, pequenas, médias ou grandes, lidam com pelo
menos três variáveis muito comprometedoras para fazer sucesso ou não dentro de
marketplace: a primeira está em sua força
e visibilidade nas “prateleiras” virtuais.
A segunda diz respeito ao SEO (Search
Engine Optimization) do e-commerce,
que faz com que a mercadoria esteja mais
perto do comprador e nas ferramentas
de busca.
A terceira fica sob custódia do empresário: manter um ERP confiável e integrado
com o marketplace faz toda diferença no
controle de faturamento, na emissão de
notas, no equilíbrio de estoque e muito
mais. Ninguém que venda na internet

pode deixar de olhar para a gestão e
para o mercado em conjunto, aliando as
necessidades empresariais e do cliente
com o mesmo afinco.
Há sistemas de gestão empresarial,
aderentes a B2W, por exemplo, que
profissionalizam as operações da loja
sem complicações. Penso que, acima
de tudo, é uma proposta democrática
e que garante aos pequenos empreendedores a agilidade para várias etapas
de venda e gestão – evitando, inclusive,
possíveis erros de registros manuais dos
processos.
Investimentos assim facilitam o dia a
dia do empreendedor. O que muitos se
perguntam é como fazer para que os
produtos e os serviços cheguem a seus
consumidores, e direcionar esforços em
integração, percepção de oportunidades e
atualização de modelos de negócios para
venda é uma das formas poderosas de se
destacar em marketplaces.
Que ferramentas você tem utilizado em
sua loja virtual para isso e para aumentar
seu faturamento? (https://www.sistemagratis.com.br/).

Para especialista, Inteligência Artificial e Machine Learning
serão a proteção do futuro contra hackers
Os crimes cibernéticos amedrontam as
grandes corporações, governos e cidadãos.
Ataques de hackers geram preocupações cada
vez maiores de como proteger dados e conversas confidenciais. Segundo o professor da USP
(Universidade de São Paulo), Marcelo Zuffo, especialista brasileiro do IEEE, maior organização
profissional dedicada ao avanço da tecnologia

em benefício da humanidade, um conceito de
Inteligência Artificial (I.A) chamado Machine
Learning — sistema que aprende com dados,
identifica padrões e toma decisões com o mínimo
de intervenção humana --- pode frear o avanço
destes atentados, sendo capaz de proteger cada
vez mais informações privadas.
Inteligência Artificial é capaz de identificar

movimentações quase indetectáveis e padrões
de fluxos de dados para identificar uma ação
suspeita em uma grande quantidade de conteúdo. Além disso, quanto mais a ferramenta
trabalha, mais ela "aprende", assim, consegue
entregar resoluções mais rápidas e precisas,
aumentando as chances de evitar prejuízos
para as instituições.
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