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Coluna do Heródoto

O general aceita 
a missão que lhe 
é confiada pelo 
presidente da 
república. 

Boa parte da chama-
da Amazonia Legal 
é desconhecida e 

precisa de um trabalho 
constante de avaliação se 
realmente possui tantas 
riquezas no sub solo como 
debatem os deputados e 
senadores na capital do país. 
As noticias são as mais de-
sencontradas possíveis, uns 
dizem que há gigantescos 
depósitos de gas, outros de 
petróleo, há quem afirme 
que há um bom volume de 
riquezas. 

Contudo são os minérios 
como ouro e nióbio que são 
objetos de maior especu-
lação. Ninguém sabe com 
certeza se existem ou não 
em quantidade comercial e 
se podem ser alvos  de insta-
lação de empresas rentáveis 
na área. Por isso chefiar 
uma missão de exploração 
dessa imensa área é um tra-
balho insano, uma vez que 
nem bem os rios são todos 
conhecidos, catalogados e 
percorridos. É necessário 
o apoio do exército com 
tropas e infraestrutura.

Há um temor que poten-
cias estrangeiras tenham 
interesse na exploração 
das riquezas do interior do 
Brasil. Com o término da 
guerra mundial, os Estados 
Unidos se tornaram uma  
grande potência bélica e in-
dustrial. Precisa de matérias 
primas estratégicas e muitas 
delas podem estar no sul do 
continente. Até presidente 
americano andou pelas flo-
restas brasileiras e recebeu 
como homenagem  o nome 
de um rio. 

Nada melhor do que um 
líder militar para desbra-
var a região e estabelecer 
uma relação estável com 
as comunidades indígenas 

espalhadas por essa imensa 
área. Há os que anseiam 
por uma integração total 
dessas comunidades com 
os brancos através da cul-
tura, educação, saúde, 
economia, adoção das novas 
tecnologias da época, enfim 
uma integração total com a 
realidade brasileira. 

Outros são refratários 
a essa ação e defendem 
a manutenção dos povos 
tradicionais em seu pró-
prio mundo e que decidam 
se querem ou não ter na 
porta da aldeia uma dra-
ga de mineração de ouro, 
monocultura de eucalipto, 
ou uma usina de refino de 
petróleo e gás. 

O general vive mais na 
região amazônica do que 
em sua casa no centro sul 
do país. Sua experiência de 
contato e tratamento com 
as tribos indígenas é cons-
tante e conhece a língua de 
boa parte delas. Passou por 
um período de real perigo 
quando foi atingido por uma 
flecha envenenada que pa-
rou em uma sacola de couro 
que levava no peito. 

Ainda assim não reagiu 
com a tropa que tinha a seu 
comando. Há quem diga que 
preferia morrer a matar um 
índio. O fato é que o general 
é um homem de confiança 
do presidente da república 
e quando poderia descançar 
depois de tantos anos no 
exército, aceita mais uma 
missão.  

Diante do pedido do presi-
dente Epitácio Pessoa, que 
chegou da conferencia da 
Versalhes, que colocou fim 
à primeira guerra mundial, 
o general Cândido Rondon, 
mais uma vez se pos a ca-
minho da Amazônia legal 
e da aproximação com os 
indígenas. 

Foi um dos responsáveis 
pelo Parque Nacional do 
Xingu junto com os irmãos 
Villas Boas.

(*) - (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Um general 
na amazônia 

Dicas para não deixar que sua 
infraestrutura de TI vá parar na UTI

Lucas Gontijo (*)

Afinal, crescer é o objetivo de qualquer 
negócio de sucesso, mas também 
significa enfrentar desafios de ges-

tão, como no caso das áreas de TI, que 
precisam acompanhar o desenvolvimento 
das operações, para prestar o suporte 
adequado a cada demanda que surge dos 
setores que formam a companhia.

Nesse cenário, os gestores de TI precisam 
fazer análises constantes da infraestrutura 
tecnológica existente em busca de pontos 
vulneráveis, novos objetivos e melhorias. 
Como se fosse um check-up médico com-
pleto, a fim de acompanhar o quadro de 
saúde do paciente, evitando problemas e 
identificando tratamentos para prolongar 
e melhorar sua condição de vida.

Seguindo esse exemplo, além de cons-
tante, esse check-up precisa ser feito por 
profissionais especialistas, que possuam 
experiência suficiente no assunto e que 
entendam do negócio da empresa, para 
poder prescrever procedimentos que 
realmente ajudem a manter a TI em bom 
estado de funcionamento e conservação. 
Agora imagine a sua infraestrutura de TI 
como se fosse um atleta, que precisa estar 
na sua melhor forma física, não apenas para 
vencer cada competição, 
mas também diminuir o des-
gaste físico, e evitar lesões e 
dores musculares, a fim de 
estar bem para a próxima 
prova. Sem o acompanha-
mento e gestão adequados, 
ela provavelmente não vai 
te levar à linha de chegada.

Para ajudar os gestores a 
manterem a infraestrutura 
tecnológica o mais ‘saudá-
vel’ possível e pronta para 
aguentar as exigências do 
dia a dia dos negócios, elen-
co algumas dicas:

1. Analise a sua infraestrutura atual 
e identifique os erros, antes de traçar 
um objetivo e criar estratégias. Quando 
falamos de trabalho em equipe, a melhor 
forma de identificar erros é ouvir as pes-
soas envolvidas. Peça para que os times 
internos relatem as principais dificulda-
des encontradas no cotidiano. Procure 

também por uma auditoria externa com 
certa frequência, que seja capaz de ajudar 
a encontrar pontos de melhorias não óbvios 
a você ou a sua equipe. Outra maneira de 
identificar oportunidades de otimização é 
analisar os números da central de serviços 
e as pesquisas de satisfação (Elas são 
surpreendentes!).

2. Avalie seus objeti-
vos, pois dependendo do 
tamanho do negócio, as 
metas e objetivos estra-
tégicos vão variar. Porém, 
independentemente disso, 
é preciso refletir como a 
infraestrutura de TI pode 
contribuir para o suces-
so do negócio. Será que 
uma infraestrutura mais 
ágil pode reduzir custos e 
melhorar o desempenho 
da equipe e da empresa? 
O tempo que a companhia 
gasta em inovação é sufi-

ciente para alcançar os objetivos a médio 
prazo? Esse é um passo importante e que 
irá guiar a maneira de gerir a infraestru-
tura de TI.

3. Considere investir em Outsour-
cing, para aproveitar os benefícios que 
ele geralmente traz para as áreas de TI. 
Os principais ganhos obtidos com a ter-
ceirização são: aumento da produtividade 
da equipe; redução de custos; aumento 
da disponibilidade dos equipamentos; e 
geração de engajamento. Com o outsour-
cing da infraestrutura de TI, as equipes 
internas não precisarão se preocupar com 
imprevistos. Dessa forma poderão focar em 
inovação e no aprimoramento dos proces-
sos. Outro ganho está em se associar a um 
fornecedor que tenha parcerias de nível 
premium com fabricantes internacionais e 
que ofereça pontes de acessos exclusivos 
a possíveis soluções de problemas ou a 
inovação de forma mais ágil.

4. Busque amadurecer sua governan-
ça sempre, pois nenhuma equipe ou ferra-
menta trabalhará tão bem sem um método 
claro, contendo suas normas impostas por 
órgãos reguladores, regras internas e pla-
nos de contingência por exemplo. Ninguém 
gosta de chegar em um hospital e ver que 
os protocolos de atendimento, higiene ou 

priorização não são seguidos por exemplo. 
No caso da tecnologia o cenário é similar, 
relacionando o bem estar do paciente às 
demandas essenciais do negócio, seus 
critérios de prioridade, transparência e o 
zelo pelas melhores práticas. Evoluir com 
esta agenda de melhores práticas pode 
significar desde uma melhor performance 
para o negócio, quanto para genuinamente 
mostrar que a empresa está engajada em 
gerar os melhores resultados de forma 
ética e legítima.

5. Faça melhorias na segurança da 
informação, uma vez que perder dados, 
tê-los “roubados” ou bloqueados para 
uso poderá trazer prejuízos inestimáveis 
para os negócios. Por isso é imprescin-
dível definir estratégias de segurança, 
como controlar desde o acesso físico a 
documentos, por exemplo, até o acesso 
virtual – com logins e logs das ações rea-
lizadas por cada colaborador. Nesse caso, 
nada é exagero. Por isso esteja certo de 
que a sua “barreira de proteção” é sólida 
o bastante utilizando softwares de crip-
tografia, sanitização de dados, antivírus, 
além de engajar toda a organização para 
incorporar as atividades de segurança em 
seus processos do dia a dia.

6. Olhe para o futuro, porque en-
quanto o seu negócio estiver crescen-
do, as demandas de tecnologia e inovação 
continuarão surgindo – e cada vez mais 
evoluídas, como dito no começo. Você 
precisa pensar em como escalar a sua 
infraestrutura de TI. O uso da Cloud já é 
uma realidade, da mesma forma que os 
colaboradores utilizam aplicativos para se 
conectar à rede. Olhar para a inovação na 
hora de uma estratégia para gerir melhor 
a sua infraestrutura faz com que a sua 
empresa ganhe competitividade.

Por último, esteja sempre atento às ten-
dências dos fornecedores de tecnologia, da 
concorrência e dos benchmarkings das me-
lhores práticas do mercado. Dessa forma 
será possível desenvolver uma estratégia 
flexível e orientada para os resultados que 
você e sua empresa desejam alcançar. Não 
perca mais tempo e comece a aprimorar a 
gestão da infraestrutura de TI agora mes-
mo, antes que seja tarde demais.

(*) É Gerente de TI da Microcity

Hoje em dia, ter uma boa infraestrutura de TI já passou de opcional para obrigatório, especialmente se 
a empresa está em rápido crescimento ou tem ambições de aumentar a estrutura corporativa
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News@TI
Emissão de cupom fiscal em maquininhas

@A startup Arenaplan conseguiu uma economia de 50% para o 
empreendedor, ao desenvolver uma maquininha de cartão, que 

imprime nota fiscal, realiza gestão de estoque, controle de caixa e 
aceita cartões pré-pago.  Toda essa inovação surgiu após a Secretá-
ria da Fazenda obrigar todas as empresas a trocarem de software e 
impressora térmica (https://bit.ly/2SXGOED).

Cursos gratuitos na área de TIC

@A Prefeitura de São Paulo abriu 450 vagas para a capacitação 
técnica de jovens de 15 a 29 anos nas seguintes disciplinas: 

Introdução à Programação Web; Montagem e Manutenção de Com-
putadores e Atendimento ao Cliente por meio da plataforma Zendesk. 
As pessoas interessadas em participar do projeto devem se inscrever 
presencialmente até 27 de fevereiro nos dois locais onde os cursos 
serão realizados: Santana (Av. Gal. Ataliba Leonel, 245 | Tel. (11) 
2503-2617 | WhatsApp (11) 97343-9010 e Santo Amaro (Escola 
Municipal de Ensino Fundamental e Médio Professor Linneu Prestes 
Av. Adolfo Pinheiro, 511 | WhatsApp (11) 99674-2986).

Aplicativo que aumenta a integração entre 
pais e filhos

@O Dynamo chegou ao Brasil oficialmente e está disponível para 
download gratuito paraAndroid e iOs. O aplicativo possui duas 

versões: Dynamo Kid (Android) para crianças com idade entre 7 e 
12 anos, e Dynamo Parent (Android e iOs), para seus responsáveis. 
A versão infantil estimula o aprendizado e funciona como um jogo. 
Para desbloquear o celular a criança  deve responder a pelo menos 
uma pergunta que aparece na tela. Não há nenhum tipo de punição 
para respostas erradas, o problema pode ser resolvido por tentativa e 
erro. Além de questões de conhecimentos gerais, aparecem também 
perguntas relacionadas ao humor e aos sentimentos. Já a versão 
para os pais permite a escolha do tema das questões (Matemática, 
Geografia, História, Idiomas etc.) e dá acesso ao desempenho de seus 
filhos. Isso ajuda na identificação de problemas de aprendizado e de 
dificuldades (https://www.dynamo.fyi/).

São Paulo, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
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“Os gestores de 
TI precisam fazer 
análises constantes 
da infraestrutura 
tecnológica 
existente em 
busca de pontos 
vulneráveis, 
novos objetivos e 
melhorias.

Pegasystems nomeia Maurício Prado Silva, 
diretor-geral para América Latina

A Pegasystems Inc. (NASDAQ: 
PEGA), empresa de software, anuncia 
a chegada de Maurício Prado Silva 
como diretor-geral para América Lati-
na. Com mais de 20 anos de experiên-
cia em cargos de liderança no setor de 
tecnologia, Prado foi vice-presidente 
de Vendas da Oracle, presidente da 
subsidiária brasileira da Salesforce 
e gerente-geral da Divisão Dynamics 
da Microsoft.

O desafio do executivo será desen-
volver os países da região. “Nosso 
objetivo inicial será crescer a base 
de clientes, ampliar nossa presença 
e fortalecer as alianças com parcei-
ros de negócios”, afirma. “Queremos 
estar mais próximos dos clientes para 

atender melhor às suas necessidades 
atuais e futuras”, complementa.

Com escritórios no Brasil e no Mé-
xico, a companhia atua na América 
Latina há mais de um ano. Entre os 
clientes da Pegasystems no Brasil, 
estão as maiores marcas de serviços 
financeiros, seguros, telecomunica-
ções, assistência médica, entre outras.

As principais empresas de analistas 
do setor classificam a Pega como líder 
em aplicações e plataformas de CRM. 
Fundada há mais de 35 anos e sedia-
da em Massachusetts (EUA), a Pega 
possui mais de 5.000 funcionários e 
41 escritórios globais, tendo o Reino 
Unido e a Austrália como suas bases 
regionais na Europa e Oceania.
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Gerente de TI da Microcity, Lucas Gontijo.


