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News@TI
LinkedIn traz para o Brasil recurso voltado para 
autônomos e pequenos negócios

@O LinkedIn,  maior rede social profi ssional do mundo, anuncia a 
chegada do recurso Disponível para Negócios no Brasil. Lançada 

em julho  nos Estados Unidos, a ferramenta agora está disponível em 28 
idiomas - incluindo o português - e permite que autônomos e pequenos 
negócios indiquem em seus perfi s que tipo de serviços prestam e como 
gostariam de ser abordados na plataforma, aumentando as chances  de 
conquistar novos clientes. Já  do lado do cliente, a busca por pessoas 
também foi aprimorada e agora é possível pesquisar e fi ltrar os resulta-
dos no LinkedIn para determinar quais prestadores de serviços estão 
disponíveis e são mais adequados para atender às suas necessidades 
profi ssionais. “Pequenas  empresas e autônomos desempenham um 
papel fundamental no crescimento e no futuro da nossa economia, 
especialmente no cenário econômico atual. Com mais 40 milhões de 
usuários na plataforma no Brasil, o LinkedIn está cada vez mais aberto a 
trazer recursos para ajudá-los a serem mais produtivos e bem-sucedidos”, 
comenta Ricardo Wright, gerente sênior de desenvolvimento de negócio 
para América Latina (www.linkedin.com).

Kikker lança software gratuito de gestão de ponto 
de venda com pagamento eletrônico integrado

@A Kikker, nova startup parte do ecossistema fi ntech, anuncia 
lançamento de suas operações no Brasil. A empresa possui um 

inovador sistema de ponto de venda com pagamento eletrônico inte-
grado. O software é totalmente gratuito e o aplicativo está disponível 
para download na Apple App Store. Com o Kikker, empreendedores 
do ramo varejista, do setor de gastronomia “quick-food” ou serviços, 
poderão obter uma solução completa, desde o registro de produtos 
até o processamento das principais formas de pagamentos sem que 
seja necessário qualquer contrato, sem aluguel de maquininhas para 
o processamento de cartões, sem subscrições ou pagamentos de men-
salidades. A Kikker possui taxas competitivas para pagamentos com 
cartões de crédito e débito com várias opções de prazos de recebimento.

Claro disponibiliza o RCS em parceria com o Google

@A Claro acaba de fechar parceria com o Google e passa a dispo-
nibilizar aos seus clientes o recurso RCS – Rich Communication 

Service –, serviço de mensagens instantâneas para aparelhos Android, 
que é considerado a evolução do SMS. Agora, o cliente Claro tem mais 
uma ferramenta ágil e efi caz para troca de informações multimídia 
instantaneamente. Com a novidade, ao invés de apenas uma troca de 
mensagens textuais, curtas e pontuais, os usuários vão contar com 
uma série de recursos visuais e auditivos.

COLUNA DO HERÓDOTO

A ameaça do petroleiro 

lançar toda a carga no 

mar é real. Ele leva mais 

de 80 mil toneladas de 

petróleo cru, avaliada 

em 50 milhões de 

dólares.

A quantidade de óleo é 
sufi ciente para provocar 
um desastre ecológico 

sem precedentes, com a con-
taminação da água, das  praias 
e a matança de animais de 
toda espécie. Os pescadores 
alertam o governo que não 
conseguem sobreviver sem o 
trabalho e que ninguém com-
pra pescado suspeito de estar 
contaminado pelo óleo. Nem 
peixes nem moluscos. 

Um professor de uma uni-
versidade da região alerta 
para o perigo de se recolher 
o óleo na areia das praias sem 
equipamento correto. Pode 
haver contaminação através 
da pele. Outro lembra que 
mesmo sem aparente petró-
leo na água, pode haver uma 
substância, o benzeno, incolor 
e inodoro, comprovadamente 
cancerígeno. 

Autoridades são criticadas 
por não tomarem medidas 
imediatas, se é que sabem o que 
fazer uma vez que nem mesmo 
se tem certeza da procedência 
do petróleo.  O navio tem como 
destino a China. Ele é um dos 
suspeitos uma vez que a rota 
por onde passa é congestiona-
da de petroleiros que entram 
vazio nos portos fornecedores 
e saem carregados de óleo. 
São uma verdadeira bomba 
fl utuante e até agora não se 
viu uma ação internacional 
para monitorar e assegurar 
que a carga vai chegar inteira 
no destino fi nal. 

Ela pode ser despejada no 
mar, segundo os técnicos, por 
uma avaria em um dos imen-
sos tanques, um despejo para 
equilibrar o navio por algum 
erro de cálculo ou mesmo um 
ataque pirata que sequestre 
a tripulação e despeje o óleo 

sob os mais diversos motivos. 
Dos políticos a obtenção de 
vantagens econômicas através 
de chantagem e ameaças. Pode 
até ser um ato terrorista.  

As organizações não gover-
namentais com sede na Europa 
e Estados Unidos já têm um 
suspeito, é o governo que não 
monitora essa rota comercial e 
pouco se dedica a preservação 
do meio ambiente. As corren-
tes marítimas são responsáveis 
por  espalhar o óleo em toda a 
região e ninguém sabe ao certo 
até onde podem carregar o 
produto e o dano que provoca.

A marinha fi namente toma 
uma iniciativa. Enviou para a 
região um navio com soldados 
treinados para abordagem de 
outro navio e helicóptero para 
transportar a tropa. A  tripu-
lação do petroleiros  se isenta 
de qualquer responsabilidade 
uma vez que se escondeu em 
uma sala segura, blindada e 
impossível de ser invadida por 
quem quer que seja. 

É um dispositivo de segu-
rança necessário desde que 
navios são alvos constantes de 
ações de piratas. Essa tática já 
evitou que pelo menos outros 
4 navios fossem capturados 
pelos bandidos. Estima-se que  
22 tripulantes estão no navio. 
O assalto para libertar o petro-
leiro ocorre com a invasão da 
tropa no navio sequestrado e 
há troca de tiros. 

Os soldados russos, matam 
um, prendem todos os outros e 
libertam os tripulantes. Os pri-
sioneiros vão ser levados para 
Moscou onde vão enfrentar a 
acusação de pirataria, apesar 
da presença de forças inter-
nacionais, 20 embarcações 
estrangeiras e 400 tripulantes 
estão nas mãos dos piratas 
somalis, que infestam as rotas 
de comercio da região. 

Até agora  ninguém imaginou  
que possam jogar o petróleo no 
mar para contaminar as praias 
do Iêmen.

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

(www.herodoto.com.br).
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Como a metodologia LEGO® SERIOUS 
PLAY® tem benefi ciado as empresas

José Goldfreind (*)

Certamente você irá participar de uma 
jornada de transformação guiada 
pela metodologia LEGO® SERIOUS 

PLAY® materials and methodology (LSP) , 
uma ferramenta desenvolvida para alavan-
car a inovação e a criatividade, melhorar os 
processos de comunicação e os resultados 
de negócio.

Nessa jornada os participantes são guia-
dos por perguntas e um mindset voltado 
para a resolução, construindo o seu próprio 
modelo 3D atendendo ao desafi o proposto 
pelo facilitador. E esses modelos servem 
como base para a discussão em grupo, 
compartilhamento de conhecimento, reso-
lução de problemas e tomada de decisão, 
aplicado à diversas situações incluindo o 
mapeamento da cadeia de valor da orga-
nização com seus processos, métodos, re-
cursos, clientes, fornecedores, estruturas, 
entradas e saídas.

Pensando fora da caixa com a metodo-
logia ao longo de nossa experiência na 
aplicação dessa metodologia, constatamos 
cada vez mais a entrega de diversos bene-
fícios para a otimização de processos nas 
empresas, entre eles:

Promover o pensamento criativo

Quando uma equipe adota essa meto-
dologia para solucionar um desafi o, seus 
membros passam a cooperar entre si para 
alcançar um objetivo de negócio. Durante a 
dinâmica, os participantes assumem papéis 
diferentes de suas funções e são responsá-
veis por contar histórias, interagir, construir, 
modelar cenários, analisar, reposicionar, 
incluir ou tirar bricks, entre outras ações 
que provocam pensamentos mais abertos e 
criativos para solucionar problemas.

Incentivar a participação

No modelo tradicional de reunião, con-
vocada para tomar decisões sobre um novo 
projeto ou relançamento de um produto, é 

comum que apenas 20% dos participantes 
consigam expor as suas opiniões. Assim, 
muitas contribuições, conhecimentos e 
ideias importantes podem ser deixadas 
de lado, enfraquecendo o processo de 
tomada de decisão. Com a metodologia 
100% dos participantes expõem as suas 
opiniões e assumem total compromisso 
com o objetivo de negócio.

Apresentar capacidades

Com o uso da metodologia, os partici-
pantes começam a se conectar consigo 
mesmo, vasculham na memória todo o 
background de conhecimento e iniciam 
as conexões neurais para trazer soluções 
ao problema. A equipe faz isso por meio 
da construção de um modelo, usando as 
bricks disponibilizadas pelo facilitador. 
Essa é a fase de manipular com as mãos 
e ativar a memória. O objetivo é construir 
uma história carregada de valores e signi-
fi cados. É durante esse processo que se 
constrói um ambiente de conhecimento e 
também quando os próprios participantes 
se surpreendem com as suas capacidades, 

Meio & Mensagem

que muitas vezes eram desconhecidas ou 
estavam esquecidas.

Melhorar a comunicação

Ao fi nal do processo, os participantes 
passam a se comunicar com mais efi ciência, 
usam a imaginação para resolver problemas 
e ganham mais confi ança, comprometi-
mento e visão do negócio. Eles aprendem 
a ser mais produtivos, a tomar decisões 
mais assertivas e apresentam novas ideias 
para a melhoria de produtos, da estratégia 
e para a formação de equipes.

O LSP é o ponto de partida para o 
aprimoramento pessoal e profi ssional de 
suas equipes, permitindo que todos os 
participantes expressem claramente as 
suas opiniões, assumam um verdadeiro 
compromisso com a resolução de proble-
mas e entendam claramente as ideias dos 
outros. Enfi m, uma grande oportunidade 
para pensar fora da caixa e se diferenciar 
no mercado.

(*) É Diretor da SETEC Consulting Group.

Atenção à segurança com dados deve ser 
redobrada na Black Friday

Em meio a tantas promoções, cores 
e preços nos sites durante a semana da 
Black Friday, devemos aumentar nossa 
atenção para não sermos vítimas da 
nossa vontade de consumo. A falsa ideia 
da vantagem e a sensação do tempo que 
nos pressiona e que nos leva a querer 
aproveitar aquela oportunidade que se 
esvaziará no próximo dia podem escon-
der um golpe que vai desde um embuste 
de uma compra desvantajosa, até a uma 
trama que te leva a ser vítima de uma 
quadrilha de estelionatários.

É natural que nosso foco esteja com-
prometido quando o assunto é obter 
vantagem em meio a uma compra ou 
quando estamos diante da oportunidade 
de realizarmos algum sonho de consumo. 
Para além das estratégias de marketing 
que nos faz achar que estamos recebendo 
descontos especiais em todas as compras, 
o problema maior são as pessoas que 
têm larga experiência em se aproveitar 
deste momento de fragilidade para criar 
distrações e roubar dinheiro ou dados.

Ou seja, mais do que fi car de olho no 
que alguns chamam de ‘Black Fraude’, é 
fundamental fi car atento para os golpes 
que podem custar mais que o preço do 
produto. E não são poucos os espaços 
virtuais duvidosos. Só para se ter uma lista, 
o Procon de São Paulo dá conta de mais 
de 300 sites de compras denunciados por 
fraudes. De venda de móveis a produtos 
para pets, os sites ainda estão ativos e 
vitimando muitos desavisados.  

Um primeiro ponto é manter a descon-
fi ança de tudo e de todos tanto on-line 
quanto off-line. E-mail marketing, men-
sagem pelo celular, carta com promoções 
e links nas redes sociais são iscas usadas 
a todo momento para conseguir cliques 
e dados. Olhe para o endereço, veja se a 
página é a mesma que a ofi cial, confi ra se 

Não se assuste se você entrar na sala de reuniões e se deparar com uma pilha de blocos de montar em 
cima da mesa

não tem alguma letra trocada.

Não vá clicando em tudo e nem digitando 
seus dados em qualquer site ou questioná-
rio. Se tem algo que vale ouro na internet 
são dados de usuários, e os seus podem 
ganhar o mundo a partir da internet e cair 
em algum golpe de cartão clonado, conta 
bancária aberta em alguma cidade do in-
terior do país ou ainda em alguma conta 
de telefone que é usada para extorquir 
pessoas por aí. O mesmo vale para ligações. 
Não confi rme dados ou outras informações 
por telefone.

Mantenha ativos os sistemas de defesa do 
seu computador, como antivírus e demais 
aplicativos de monitoramento. São ferra-
mentas fundamentais para evitar que você 
receba ou instale arquivos indesejáveis 
que vêm junto com as transações. Não 
digite dados em computadores que você 
não conhece, ou ainda em redes abertas. 
Nunca se sabe quem está monitorando 
sua navegação. O mesmo vale para a rede 
doméstica sem proteção. Sempre quando 
for digitar dados bancários ou de compras, 
verifi que se o site tem segurança e se no 
rodapé da página aparece um cadeado ou 

uma chave. São indícios de que existem 
protocolos de segurança na página.

No fi m, a atenção em todos os momentos 
e o registro completo das transações são 
importantes. Arquivar conversas on-line, 
áudios, vídeos e fazer print de telas são 
sempre ações que nos ajudam a ter um 
pouco mais de tranquilidade. O objetivo 
é manter-se alerta e entender que deve-
mos navegar na internet com as mesmas 
restrições que usamos no mundo off-line.

Se você não fornece informações para 
estranhos na rua, deve manter a postura 
no meio on-line. A responsabilidade das 
informações é similar. No mundo conecta-
do, nem seus dados nem seu dinheiro são 
de brinquedos ou são virtuais. A desvalo-
rização brutal e o desespero de quem está 
perdendo dinheiro com as Bitcoins estão 
aí para provar isso. As regras nas compras 
físicas e on-line são as mesmas. É preciso 
entender que não existem diferenças entre 
golpistas dentro e fora da rede.

(Fonte: Alexsandro Ribeiro é professor nos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Internacional Uninter).
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