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News@TI
Plataforma gratuita para gerenciamento de 
projetos sociais
@O Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado (ITEVA), de Aquiraz, 

Ceará, acaba de disponibilizar sua plataforma de Gerenciamento de 
Projetos Sociais, até então, de uso exclusivo, para que outras entidades 
do Terceiro Setor deem continuidade às suas atividades. Assim, um dos 
setores mais importantes para a sociedade não deixa que o país sofra 
impactos ainda mais sérios, em tempos de pandemia e estado de cala-
midade pública, decretado pelo Senado. O SISGER é uma plataforma 
criada para solucionar problemas de Organizações da Sociedade Civil no 
gerenciamento de seus projetos sociais e de resultados. Ela atende aos 
princípios legais estabelecidos no Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil – MROSC, e está em total conformidade à gestão de 
recursos privados e mistos (sisger.iteva.org.br).

Shutterstock lança biblioteca de imagens 
em vídeo para usuários móveis
@A Shutterstock anunciou que que seu banco de imagens está 

disponível para licença no aplicativo iOS e Android em SD, HD 
e 4K. Com mais de 17 milhões de vídeos na coleção, pesquisar, sal-
var e licenciar conteúdo de imagens permite que os clientes criem 
conteúdo de vídeo envolvente a partir de um dispositivo móvel ou 
tablet (www.shutterstock.com).

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Garantindo a prestação de 
serviços em tempos desafiadores

São tempos difíceis para todos 
nós. Os desafios que o vírus da 
Covid-19 tem apresentado a go-

vernos, empresas, escolas e famílias do 
mundo todo têm sido um verdadeiro 
teste para a nossa agilidade em respon-
der a uma situação em rápida mudança. 
Mas também é uma demonstração de 
como somos engenhosos e resilientes 
enquanto comunidade global e como 
nossa união em momentos de crise é 
o que temos de melhor!

No cenário atual, empresas estão 
buscando maneiras proativas de for-
necer o melhor apoio possível a uma 
crescente força de trabalho remota 
de colaboradores, parceiros e clien-
tes. Um relatório recente do Uptime 
Institute Intelligence recomenda: “Os 
planos de continuidade de negócios 
devem ser atualizados para incluir 
medidas profiláticas (por exemplo, 
exigindo que os funcionários essen-
ciais sejam vacinados no início de 
cada temporada de gripe) e medidas 
de preparação (revisão da resiliência 
digital, redundância das instalações, 
acordo de prestação de serviços do 
fornecedor, etc.)”.

Além disso, as empresas devem “rever 
planos, procedimentos e políticas de re-
cuperação de desastres (por exemplo, 
procedimentos padrão de operações e 
de emergência), declarações de objeti-
vos, entre outros, e atualizar conforme 
necessário para se adequarem às con-
dições atuais e antecipadas”.

Gostaria de compartilhar algumas das 
orientações que estamos divulgando 
aos nossos clientes e parceiros para 
ajudá-los a reforçar suas operações 
de negócios para lidar com qualquer 
imprevisto que possa surgir.

Aumento da agilidade na atenuação 
de riscos

As operações empresariais depen-
dem da disponibilidade permanente 
da infraestrutura de TI, garantindo a 
proteção dos dados e a continuidade das 
operações. Um aspecto importante de 

manter uma empresa conectada online 
é ter fontes de energia redundantes. 
Além disso, ter um site espelhado 
para operações de TI 
em um local diferente é 
fundamental para que as 
equipes possam manter 
as aplicações e bancos de 
dados em funcionamento 
no caso de um desastre 
geográfico.

Melhorar a continui-
dade de negócios e a 
prontidão para recu-
peração de desastres

Manter a empresa 
em funcionamento, in-
dependentemente de 
qualquer interrupção 
(planejada ou não), é um 
requisito fundamental 
para todas as organi-
zações, em todos os 
setores. A implantação 
e a gestão de soluções 
de continuidade de ne-
gócios (BC) e recupera-
ção de desastres (DR) 
podem reforçar sua ca-
pacidade de atender os seus usuários 
de forma contínua.

Garantir a alta disponibilidade da 
multicloud

Além de aumentar a agilidade e a 
escalabilidade das ope-
rações de negócios, a 
alta disponibilidade da 
multicloud pode ajudar a 
proteger os valiosos apli-
cativos e ativos de dados 
da sua empresa. Dominar 
a multicloud significa al-
cançar três níveis diferen-
tes de alta disponibilidade 
na cloud: dados a dados, 
aplicações a aplicações e 
cloud-to-cloud.

Proteção de dados na 
cloud

Os dados armazenados 
na cloud também reque-
rem proteção. Há empre-
sas que oferecem soluções 
de backup e recuperação 
de desastres baseadas na 
cloud e alimentadas por 
plataformas de gestão de 
dados que fazem cópias 
de segurança e recupe-
ram dados e aplicações 

em instalações de clientes, clouds de 
hiperescala e data centers de terceiros.

Alguns passos são essenciais para reforçar as operações neste momento. Jim Poole, vice-presidente de 
Business Development na Equinix
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“Um aspecto 
importante de 
manter uma 
empresa conectada 
online é ter 
fontes de energia 
redundantes. Além 
disso, ter um site 
espelhado para 
operações de TI em 
um local diferente 
é fundamental para 
que as equipes 
possam manter 
as aplicações e 
bancos de dados em 
funcionamento no 
caso de um desastre 
geográfico.

Freepik

Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a pandemia do novo 
Coronavírus poderá resultar em até 25 
milhões de novos desempregados no 
mundo. No entanto, o brasileiro que 
sempre foi muito criativo pode apro-
veitar este momento de mudanças para 
repensar sua forma de trabalhar e en-
xergar o home office como um incentivo 
para descobrir novas formas de manter 
as economias em dia com muita chance 
de prosperidade e sucesso por meio do 
seu próprio negócio.

Nanofranquias como soluções - Segun-
do dados da Associação Brasileira de 
Franchising – ABF, o setor demonstra 
consistência e estabilidade e o fatura-
mento cresceu em 6% de 2017 para 
2018. Já em termos de empregabilida-
de, o setor teve um ganho de 4,6% de 
2018 para 2019. No entanto, além dos 
modelos tradicionais de franquia que 
já conhecemos, existem também as 
nanofranquias, que são oportunidades 
de negócios para quem dispõe de pouca 
verba. Além disso, uma de suas caracte-
rísticas é o trabalho “home based”, ou 
seja, o franqueado trabalha diretamente 
de casa e é responsável por todo o tra-
balho da empresa.

Para auxiliar quem está em busca 
de uma nova empreitada profissional, 
Bruno Bronetta, CEO do Grupo TSValle, 
apresenta cinco esclarecimentos para 
abrir uma franquia home office com os 
melhores resultados:

1 – Qual o investimento inicial para 
abrir uma nanofranquia home office?

Tendência crescente, esse modelo de 
negócio tem aumentado sua participação 

no mercado principalmente por ter um 
investimento inicial abaixo dos R$ 25 
mil. A rede de franquias TSValle é um 
exemplo. Atuante desde 2003, ofere-
ce aos seus franqueados o modelo de 
franquia no formato home office, com 
investimento inicial de R$ 8.900,00, que 
pode ser parcelado em até dez vezes.

2 – Em quais segmentos posso atuar?
Há negócios de diversos segmentos 

e investimentos, segundo a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), os seto-
res de vendas online como, publicidade, 
mobile marketing, vendas de cosméticos 
e suplementos alimentares, e também de 
turismo, têm crescido no Brasil. Além 
desses segmentos, outras franquias 
home office que se destacam são do 
setor de: serviços, saúde e bem-estar.

3 – Quais vantagens e desvantagens?
Como vimos no primeiro item, dentre 

os benefícios das franquias também 
chamadas de “home based” a economia, 
com investimento inicial baixo, e a possi-
bilidade de operar de casa se destacam. 
Além disso, a necessidade de poucos 
funcionários, modelo de negócio pronto 
e o payback mais rápido são vantagens 
importantes. Entretanto, trabalhar em 
casa não é fácil, é necessário ter foco 

e uma boa gestão para o negócio dar 
certo. É importante ter bem claro com 
a franqueadora quais são as políticas es-
tabelecidas e a estrutura de pagamentos 
e recebimentos para não ter surpresas 
desagradáveis no futuro.

4 – Preciso ter experiência em ges-
tão de negócios?

Não é necessário ter experiência, mas a 
dedicação é fundamental. O principal de-
safio é comportamental, apesar de ser um 
negócio próprio o empreendedor não está 
sozinho e terá que ouvir as orientações e 
diretrizes da franqueadora. A TSValle, por 
exemplo, oferece aos seus franqueados 
treinamentos presenciais e online. Junto 
à capacitação técnica, é oferecido também 
treinamento da metodologia de vendas e 
prospecção da empresa, o que certamente 
garante o sucesso dos negócios.

5 – Pesquise!
Para não ter arrependimentos futuros 

promovidos por uma administração 
ruim, antes de escolher qual franquia 
investir, é importante observar qual 
negócio é do seu interesse e perfil, e ter 
uma conversa transparente com a fran-
queadora. Definido isto e qual segmento 
tem interesse em investir, pesquise bem 
e cuidadosamente na hora de escolher 
uma franqueadora.

O primeiro passo é verificar os núme-
ros com cautela e questionar se a marca 
está realmente oferecendo um retorno 
coerente com a sua expectativa.

Realizar visitas, avaliar resultados, 
pesquisar o que os consumidores pen-
sam da marca são tarefas importantes 
para evitar o investimento em modelos 
de negócio mal pensados e/ou com 
produtos difíceis de vender.

Cinco esclarecimentos para abrir uma franquia home office
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O jogo do 
capitão

A politização da 
pandemia era bastante 
previsível por esses 
nossos trópicos. 

Afinal, a tensão que 
alimenta as correntes 
pró e contra o governo 

Bolsonaro é detectada no ra-
dar da política desde os idos 
eleitorais de 2018, e o compor-
tamento açodado do chefe do 
Estado, nos últimos tempos, 
tem funcionado como lenha 
na fogueira. A esta altura, não 
há arquitetura diplomática que 
consiga conciliar as duas visões 
que impregnam o pensamento 
nacional.

De um lado, a banda da 
intelligentzia, liderada por 
cientistas e especialistas, que 
recomenda a rígida quarentena 
com ênfase nas pessoas com 
mais de 60 anos, e, de outro, a 
ideia de abrir o portão travado 
da economia, com a volta ao 
trabalho daqueles que não 
estão na área de risco, pres-
supondo, ainda, a abertura 
das escolas e das atividades 
produtivas.

A primeira linha é com-
partilhada pelas principais 
lideranças mundiais, governos 
e instituições, a partir da Or-
ganização Mundial da Saúde; a 
segunda tem na vanguarda de 
defesa o nosso presidente Jair 
Bolsonaro. Que quer jogar um 
jogo usando suas próprias re-
gras. Até sua fonte de inspira-
ção e exemplo, Donald Trump, 
teve que recuar de sua posição 
inicial – de considerar passa-
geiros os efeitos da Covid-19, e 
aceitar o regime de quarentena 
nos Estados Unidos, que agora 
se transformam em epicentro 
da pandemia.

A tese de que a economia fe-
chada pode ser pior que fechar 
a população em suas casas é 
polêmica, mas a maior parte 
dos pensadores, incluindo os 
economistas, aponta como 
absoluta prioridade a luta para 
"salvar vidas". Deixemos a dis-
cussão para os especialistas e 
vejamos o que poderá ocorrer 
ao país na roça da política, a 
partir das duas correntes que 
continuarão a pelejar na arena 
da disputa político-eleitoral.

Primeiro, é fato que o pre-
sidente Bolsonaro perde ra-
zoável parcela de seu vetor 
de forças. Os governadores 
fazem um cerco a ele. Os seus 
30% de votos dão sinais de 
arrefecimento. Já não teria 
hoje 57 milhões de eleitores. 
Seus exércitos nas redes so-
ciais já não mostram o sentido 
aguerrido dos primeiros meses 
de governo. Segundo, fortes 
parcelas das classes médias, 
que nele votaram, se distan-
ciam de um discurso cada vez 

mais assombrador. 
Terceiro, o Congresso, mes-

mo disposto a aprovar as pau-
tas de interesse do Executivo, 
sob a sombra aterradora do 
Coronavírus, tende a agir com 
independência. Os presidentes 
do Senado e da Câmara, Davi 
Alcolumbre e Rodrigo Maia, 
fizeram duros pronuncia-
mentos sobre a manifestação 
presidencial tratando da crise 
pandêmica.

O capitão não dá sinais de 
que vai mudar de ação ou de 
expressão. Os generais que o 
cercam com ele se alinham, 
mesmo com imenso esforço 
para interpretar o que ele 
disse. O vice Mourão até 
tentou dizer que ele teria se 
comunicado mal ao ser contra 
a quarentena. Ora, é contra 
mesmo. O ministro da Saúde, 
Henrique Mandetta, também 
tentou driblar o verbo para 
não desdizer o chefe. O cha-
mado gabinete do ódio, com 
presença dos olavistas e do 
filho Carlos, é quem dá o tom 
do discurso presidencial.

O nó está feito. Quem poderá 
desatá-lo? Apenas o desfecho 
da crise contém a resposta. Se 
a curva da morte continuar a 
subir em escala progressiva e 
acelerada, os defensores de 
rígida quarentena elevarão sua 
expressão. A recíproca é ver-
dadeira. Portanto, o resguardo 
da imagem presidencial está a 
depender da evolução – nega-
tiva ou positiva – da crise.

Os governadores, unidos 
na guerra contra a pandemia, 
poderão se transformar em 
grandes cabos eleitorais das 
eleições de outubro ( se não 
forem adiadas sob o calor de 
uma luta que deixará marcas 
profundas no corpo nacional). 
A esfera política tenderá a agir 
com pragmatismo. Nesse caso, 
mais adiante, levarão para 
a balança os pesos a favor e 
contra Bolsonaro. E se este 
continuar a acirrar a animosi-
dade, terá contra ele a maioria 
do Parlamento. 

Será muito difícil ao presi-
dente subir ao pódio de 2022 
caso continue a apostar no 
confronto com alas contrá-
rias e a repudiar as pressões 
dos conjuntos parlamentares. 
Claro, 2021 poderá apresentar 
um PIB de índice mais eleva-
do. Esta será a esperança do 
capitão. Que já pode inserir 
2020 em seu arquivo de tempos 
perdidos. 

Mesmo com o jogo ainda no 
primeiro tempo, sua posição já 
está reservada na galeria dos 
líderes mais estrambóticos do 
planeta.

  
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)


