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News@TI
Usando inteligência artifi cial, projeto da CPFL 
Energia é reconhecido em premiação nacional

@Um projeto que nasceu no Centro de Operações da RGE - em São 
Leopoldo, RS - e que auxiliará na tomada de decisões diante dos 

temporais, foi premiado nacionalmente pela Revista Project Design 
Management. O WeTs (Weather Translator System), que signifi ca 
Sistema de Tradução da Previsão do Tempo, foi desenvolvido nos 
últimos dois anos por engenheiros da CPFL Energia em parceira com 
o Climatempo. A ferramenta é utilizada desde outubro nos Centros de 
operação da RGE, da CPFL Paulista, da CPFL Santa Cruz e da CPFL 
Piratininga e, segundo o líder do projeto Gustavo Theodor Carvalho, 
um dos coordenadores do Centro de Operação Integrado (COI) da 
RGE, o novo sistema será capaz de projetar as condições climáticas 
nas áreas de concessão das distribuidoras do Grupo CPFL por meio 
da inteligência artifi cial.

Sodexo e Box Offi ce anunciam parceria 

@A Sodexo On-site, líder mundial em Serviços de Qualidade de 
Vida, inicia uma parceria com a Box Offi ce, para a solução de 

workplace autônomo.em uma abordagem elaborada para gerar experi-
ências mais práticas e rápidas aos clientes. A partir de uma estrutura 
modular, de fácil implantação, é possível promover em diferentes 
espaços e ambientes uma sala reservada para todos os clientes e con-
sumidores, oferecendo a praticidade e fl exibilidade dos coworkings, 
e a privacidade e confi dencialidade dos escritórios tradicionais. O 
espaço comporta até quatro pessoas oferecendo conforto acústico, 
wi-fi , ar-condicionado, TV LED, espaço multimídia, tomadas, entra-
das USB, entre outros benefícios (https://sodexoservicos.com.br/).

TCL apresentará Tecnologia Mini-LED de última 
geração na CES 2020

@A TCL Electronics, empresa de eletrônicos de consumo, apre-
sentará a próxima geração de tecnologia Mini-LED em meio 

a um conjunto completo de inovações relevantes na CES 2020 em 
Las Vegas, de 7 a 10 de janeiro. Já considerada uma das marcas de 
eletrônicos de consumo que mais cresce graças a suas soluções avan-
çadas para TVs, que incluem levar a primeira televisão do mundo que 
utiliza luz de fundo Mini-LED de alto desempenho para a América do 
Norte e Europa no começo deste ano, a TCL continua a aperfeiçoar 
e impulsionar a introdução das Mini-LEDs.
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O vice presidente é 

visto como uma ameaça 

constante. A qualquer 

momento pode reunir 

forças e tentar ocupar o 

lugar do titular.

Está escrito na consti-
tuição que na falta do 
presidente ele assume 

até o fi nal do mandato. No 
passado era um pouco dife-
rente, na república velha só 
governaria até o fi m se fosse 
empossado depois  de dois 
anos do mandato do titular. Se 
a sucessão ocorrese antes teria 
que convocar novas eleições. 
Mas há exceções. No primeiro 
governo republicano, Deodoro 
derrubado por um golpe de 
estado, o vice, Floriano Peixoto 
ignorou a lei e governou até o 
fi nal do mandato do titular e 
não convocou eleições. 

Contudo na nova república 
brasileira o vice não precisa 
de preocupar com isso. Toma 
posse mansa e pacífi ca e go-
verna. Depois, obviamente, 
tenta uma reeleição graças ao 
poder da máquina estatal e a 
caneta azul que assina emen-
das parlamentares e populdos 
contratos com as empreiteiras 
de boca aberta, famintas. O que 
se espera é uma convivência 
civilizada pelos dois.

O antagonismo do vice com o 
titular, é de ordem ideológica. 
Um é ligado aos movimentos de 
esquerda, aos sindicatos, aos 
partidos radicais e intelectuais 
engajados. Defende uma forte 
participação do Estado na 
economia, com o controle dos 
preços de produtos básicos, 
como gasolina e diesel, a na-
cionalização via expropriação, 
de empresas estrangeiras em 
setores considerados estra-
tégicos como comunicação, 
enérgia elétrica e petróleo. 

É dado a grandes comícios 
com anúncios de disposição 
de dividir terras, fazer reforma 
agrária e taxar a burguesia 
nacional. Pelo menos fi ca claro 
para o eleitor o programa de 
governo e visão do mundo que 
tem o político e ninguém pode 
dizer que foi enganado ou que 
sofreu um estelionato eleitoral. 

É verdade que não se chega a 
uma pregação revolucionária 
para substituir o capitalismo 
por um modelo socialista, 
nem incentivar uma luta de 
classes, conforme os modelos 
tradicionais da linha marxista-
-leninista. 

Mas é evidente que há um 
racha entre as duas maiores 
magistraturas do país. Ainda 
que se espere que o vice não 
abra a boca, nos bastidores 
faz críticas ao governo do qual 
faz parte e tenta sabotar o 
programa em vigor. Não perde 
um encontro com jornalistas. 
O outro por sua vez é a voz do 
conservadorismo. Insiste na 
liturgia do cargo e se porta, 
pelo menos aparentemente, 
segundo a liturgia do cargo. 

As divergências acentuam-
-se com a escolha dos minis-
tros militares e uma opção 
econômica  digna de apoio 
por parte do Fundo Monetário 
Internacional. Há perspectiva 
de privatizações e abertura 
para investimentos de  capitais 
estrangeiros especialmente na 
indústria. A principal proposta 
do governo é a instalação de 
uma cruzada moralizadora, o 
saneamento moral tanto rei-
vindicado pelos que o elegeu. 

O alvo principal é a admi-
nistração pública acusada de 
corrupta, inefi ciente e cara 
para o contribuinte. As diver-
gências de caráter político e 
ideológico, um conservador e 
outro apoiado pelas esquerdas, 
só pode dar no que deu. Há 
um afastamento entre eles. É 
verdade que não foi o titular 
que escolheu o vice, uma vez 
que a constituição estabelece 
que são dois votos separados. 

Assim é possível votar para 
presidente em Jânio Quadros 
e para vice em João Goulart. O 
quadro só pode evoluir para o 
pior: o presidente manda o vice 
para a China, tenta um golpe 
de estado, sem sucesso, e os 
militares entram em cena para 
impedir a posse de Goulart. 

Daí para frente deu no que 
deu: o golpe civil-militar de 64.

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

(www.herodoto.com.br).
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Dicas para evitar ataques 
fraudulentos no celular

Envio de mensagens, pagamento de 
contas, pedir carro por aplicativo, 
comida, reservar hotéis, entre outros. 

Porém, a facilidade de acesso a diversos 
produtos e serviços, entre eles bancários, nos 
coloca em uma situação de vulnerabilidade.

O brasileiro tem aderido cada vez mais em 
fazer compras pela internet ou por aplica-
tivos. Há três anos, uma pesquisa realizada 
pelo Google já apontava a tendência de que 
em 2021, as compras realizadas por smar-
tphones atingiria a marca de 41% e, até lá, 
cerca de 27 milhões de pessoas irão realizar 
compras online pela primeira vez.

“Segurança digital é algo essencial e obri-
gatório nos dispositivos, uma vez que utili-
zamos o celular para as resoluções diárias. 
São muitas informações e dados pessoais 
trafegando e que fi cam vulneráveis as ações 
dos hackers e quadrilhas especializadas em 
fraudes digitais, que estão cada vez mais 
modernizando seus golpes. Por este motivo, 
a utilização de um antivírus somente não é 
mais efi caz”, alerta Marcus Garcia, VP de 
Produtos da FS, empresa que desenvolve 
produtos e serviços para segurança digital.

O executivo ressalta a questão do período 
atual considerado de grande movimentação 
no varejo, quando os criminosos também 
fi cam bem atentos para atacar de diversas 
formas. Abaixo, algumas dicas importantes 
em três ambientes onde os criminosos têm 
aplicado golpes para evitar dores de cabe-
ça, em pleno período de comemorações e 
merecidas férias:

Redes de wi-fi  públicas: ao acessar uma 
delas, seja em um shopping, aeroporto, loja, 
restaurante, pode estar abrindo portas para 
os golpes. Há casos de pessoas que conec-
taram o aparelho em uma dessas redes para 
simplesmente checar seus e-mails e recebeu 
a fatura do cartão com compras realizadas 

exatamente naquela dada, horário e local. 
Portanto, não é recomendável qualquer 
tipo de transação com cartões, cadastros 
com preenchimento de dados pessoais ou 
outras ações em conexão que não seja da 
sua confi ança.

Redes Sociais: desconfi e de ofertas 
muito agressivas. Nunca abra links rece-
bidos. O ideal é digitar o endereço do site 
que pretende acessar para certifi car de que 
não está em ambiente falso. Nesses casos, 
os criminosos criam as propagandas como 
se fossem da loja original e o consumidor 
acaba não percebendo que será lavado para 
outro onde todos os dados pessoais serão 
acessados e utilizados para diversos fi ns.

Whatsapp: mais uma porta de entrada 
para os criminosos, o aplicativo oferece 
risco. Este também é o período de rece-
bimento de mensagens sobre prêmios, 
promoções etc. As tentativas de ataques 
ocorrem geralmente, a partir de um envio 
de mensagem sobre prêmios, promoções ou 
links maliciosos que induzem as pessoas a 

informar todos os seus dados. Até as men-
sagens de Feliz Natal recebidas no grupo 
da família podem ser ameaças.

Para evitar cair em fraudes por uma dessas 
‘portas’ acima, o importante é blindar os 
dispositivos móveis com soluções efi cazes 
e que protejam principalmente a conexão. 
O antivírus não é sufi ciente. “Escolha uma 
suite de segurança dentre as mais conheci-
das do mercado. Entre elas está o app Hero. 
Sobre este, eu posso garantir que estamos 
com as melhores práticas atualizadas para 
atender e segurar nossos clientes”, pontua.

Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas 
adotaram o Hero como ferramenta de segu-
rança em seus dispositivos móveis. Deste 
universo, cerca de 90% utilizam Android. 
Entre os destaques na funcionalidade estão: 
ausência de anúncios (sem ads abrindo na 
tela), botão de resfriar o celular e, para os 
que curtem jogos online, mais velocidade e 
otimizador de bateria e um serviço de Help 
Desk digital, que te dá suporte às dúvidas e 
instalações de aparelhos eletrônicos.

Atualmente a coisa mais comum é utilizarmos apenas o celular para resolver tudo em nosso dia a dia
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O ano novo chega com muitas 
novidades!

Sempre à frente em inovação e quali-
dade, o jornal Empresas & Negócios 

informa que está investindo numa nova 
plataforma de informação e concentrará 
sua distribuição a partir do nosso portal 
jornalempresasenegocios.com.br.

Com isso, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Ofi cial do Estado, deixará de 
circular em edição impressa a partir de 
1º de janeiro de 2020.

A edição diária, em formato standard, 
continuará disponível em PDF, com o 
melhor da economia, mercado corpora-

tivo, legislação, tecnologia da informação 
e vida moderna. Este formato vem com 
Certifi cação Digital, que dá valor legal à 
publicação – outra inovação do Empresas 
& Negócios já reconhecida pelo mercado.

Além de manter aderência com a legis-
lação das Sociedades Anônimas, o formato 
digital vai agilizar a divulgação da publi-
cidade legal, facilitando a transmissão, 
checking e comprovação. Novos serviços 
e funcionalidades vão garantir o destaque 
e conformidade com as normas legais.

Temos também novidades no nosso 
conteúdo, com um atraente e intuitiva 
visual e uma consistente atualização na 
linha editorial. Relevante e confi ável, Em-

presas & Negócios será leitura obrigatória 
e diária de profi ssionais e empresários 
conectados.

Sempre mantendo a qualidade, trans-
parência e credibilidade reconhecidas em 
nossos 17 anos de atividade e mais de 4 
mil edições.

Esperamos sua visita ao nosso site. E 
vamos conversar sobre seus novos proje-
tos e necessidades, seja na comunicação 
legal ou no marketing digital.

Um 2020 com muita paz e prosperidade.

Lilian Mancuso

Diretora

Caros amigos de agências, clientes e anunciantes

Liderar em momento de transformações, 
e em meio à quarta revolução industrial 
requer adaptações que vão além de im-
plantar processos tecnológicos no ambiente 
corporativo.  É preciso uma mudança de 
mentalidade e um conjunto de habilidades, 
técnicas e métodos, que têm como objetivo 
administrar e potencializar a efi ciência do 
capital humano dentro das empresas.

A liderança 4.0 deve estar preparada 
para lidar com a agilidade das informações, 
divergências comportamentais, pressão 
mercadológica, focando em resultados sem 
deixar de lado as pessoas, potencializando-
-as, compreendendo e investindo em suas 
equipes.

Porém, saber como desenvolver essa 
liderança é um importante passo, afi nal o 
crescimento da empresa e o sucesso da 
equipe, também depende disso. Sem bons 
líderes, se torna difícil atingir os objetivos 
organizacionais, assim como manter os 
profi ssionais motivados. Algumas estraté-
gias são fundamentais nesse aprendizado e 
aprimoram as habilidades de gestão, como 
incentivar a equipe, que é um papel funda-
mental do líder para criar um ambiente em 
que todos tenham confi ança em expor seus 
pontos de vista.

Uma outra estratégia que valoriza o 

desenvolvimento da liderança é empatia 
pela equipe de trabalho. Líderes que não 
se colocam no lugar de seus colaboradores 
normalmente não conseguem compre-
ender suas angústias ou interesses e, 
por consequência, não atendem às suas 
necessidades.

Além disso, descentralizar o poder. Chefes 
inseguros gostam de manter o comando 
em suas mãos, então centralizam todas as 
demandas e exigem que absolutamente tudo 
passe por eles. Mas essa não é uma postura 
adequada, é importante confi ar na equipe 
liderada, atribuindo-lhe responsabilidades.

A comunicação também é um dos tópi-
cos mais importantes nesse exercício de 
liderança. Todo líder precisa se expressar 
de forma efi caz para engajar e alinhar o 
time na busca por bons resultados. Além 
disso, uma boa comunicação previne erros, 
confl itos e outros.

Em muitas empresas, os colaboradores 
não sentem reconhecidos por seus superio-
res imediatos. De acordo com uma pesquisa 
da Towers Watson, o desempenho de um 
profi ssional aumenta em cerca de 60% 
quando é reconhecido por seu superior ime-
diato. Assim, um simples elogio pode fazer 
toda a diferença e inspirar bons resultados 
para a equipe.

Por fi m, é essencial que o líder seja um 
exemplo a ser seguido, mostrando, por meio 
das próprias atitudes, como as coisas devem 
ser feitas. O líder é um verdadeiro protago-
nista. Os profi ssionais observam suas ações 
diárias e replicam, mesmo que de forma 
inconsciente. Por isso, Davi Ramsey, escritor 
do livro “líder empreendedor”, afi rma que 
os pontos fortes e fracos de um líder são 
repetidos em sua equipe. Nesse sentido, é 
cada vez mais determinante que o gestor 
assuma uma postura exemplar, mostrando 
de forma prática o que espera dos seus cola-
boradores. Um líder exemplar é aquele que 
abraça os valores da companhia, ouve seus 
superiores, se compromete pessoalmente 
com os resultados e atua com dedicação.

Não se aprende a ser líder apenas ouvindo. 
É preciso desenvolver um conteúdo que vá 
além do conhecimento técnico, que o leve 
a praticar uma nova habilidade, um novo 
comportamento de forma contínua. Ainda 
que muitas pessoas tenham aptidão para 
liderança por vocação, essa característica 
precisa ser constantemente desenvolvida. É 
uma tarefa para a vida. Assim, será possível 
construir dentro de uma organização uma 
cultura de credibilidade e transparência, 
capaz de reter talentos e gerar melhores 
resultados no futuro.

(Fonte: Anessa Caparelli, coordenadora
regional da Amcham Goiânia)

Liderança 4.0: um mecanismo de alcance de resultados


