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Vida 
pós-crise, 
como será?

Por Gaudêncio Torquato

Política
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O Brasil não é para principiantes", diz uma máxima atribuída ao 
grande compositor brasileiro Tom Jobim que se comprova repetida-
mente ao longo dos anos. A terra tropical é fértil, mas fez gigantes 
do porte de Nike, Adidas e Under Armour, cujo sucesso global não 
pôde ser plenamente replicado no País, recuarem e reduzirem seus 
investimentos no País. As marcas chegaram a fechar lojas, escritórios 
e despedir vários colaboradores.   

Empreendendorismo no Brasil

O BTTng - plataforma de Inteligência de Fontes Abertas (#OSINT) 
da Apura Cyber Intelligence S/A - monitorou 43.026.298 de mensa-
gens em mais 30 tipos de fontes diferentes, desde a web e as mídias 
sociais, até canais e fóruns escondidos na Dark Web. Além disto, os 
serviços de #DFIR (Digital Forensics & Incident Response) respon-
deram a dezenas de casos de invasão de ambientes corporativos, 
fraudes sofisticadas, vazamento de dados e outras ocorrências. A 
lista apresenta dez pontos relevantes acerca de ameaças cibernéticas 
para empresas com negócios no Brasil, considerando a atuação de 
atores nacionais e estrangeiros que executam ataques e fraudes em 
canais digitais.   

Ameaças cibernéticas

As tecnologias vêm dominando cada vez mais espaço no que tange 
inovação, serviços e praticidade. Parte dos processos estão usufruindo 
das vantagens ao mecanizar as ações. E as plataformas de pagamento 
não ficam atrás nesse desenvolvimento. Confira algumas das tendências 
relacionadas ao assunto!   

Plataformas de pagamentos

freepik

Negócios em Pauta

Cursos Gratuitos Online
Diversas instituições passaram a oferecer cursos gratui-

tos para serem feitos à distância. O SenacSP, por exem-
plo, liberou 24 cursos online gratuitos, entre extensão 
universitária e cursos livres, para aprender em casa. Os 
cursos livres atendem a necessidades variadas, tais como 
liderança, finanças, imagem pessoal, nutrição, neurociên-
cia, com cargas horárias entre 40 a 60 horas. As vagas são 
limitadas. Para se inscrever, basta acessar: (https://www.
sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=0).    Leia a coluna 
completa na página 3

Marcello Casal Jr/ABr

News@TI

Franquia home based

@Em um cenário onde não se aconselha sair de casa, as fran-
quias home based se revelam uma excelente oportunidade 

de negócios para quem deseja empreender com segurança. E 
uma alternativa é a Revenda Software, que está apresentando 
ao mercado o seu modelo de franquias. A empresa, fundada 
em 2018, faz parte do Grupo SoftUp, que tem mais de duas 
décadas de experiência no desenvolvimento de soluções para 
pequenas e médias empresas. Os franqueados da Revenda 
Software serão capazes de revender o software de gestão na 
nuvem (ERP) da franqueadora. E o melhor: como o sistema é 
white label, cada empresa pode inserir a sua marca, agregando 
ainda mais valor ao produto. “Oferecemos aos interessados 
um site na nuvem no modelo SaaS com a marca, domínio e 
toda a infraestrutura necessária”, explica o diretor da Revenda 
Software, Robinson Idalgo (www.revendasoftware.com.br). 

  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Revenda Software

REFLExOs DA PANDEMIA

O cenário atual é de 
pandemia em todo 
o mundo devido à 
Covid-19. Com a 
evolução do contágio 
no Brasil, vivemos um 
período de isolamento 
social, medida preventiva 
para tentar conter o 
Coronavírus

sendo assim, os tempos são 
de comportamentos precau-

cionais na população e medidas 
que aumentam a distância 
física como diminuição de via-
gens, mais videoconferências, 
reduções de jornada, adoção 
de home office e quarentena. 
Essa nova realidade iniciou um 
movimento amplo de trabalho 
remoto, solução que muitas 
empresas encontraram para 
continuar suas atividades. 

Há diversos segmentos em 
que o home office não se aplica, 
e isso é natural pela natureza 
das atuações de médicos e 
enfermeiras, policiais e bom-
beiros, limpeza pública, entre 
outros exemplos. Porém, há 
uma grande fatia produtiva que 
experimenta a nova relação 
das empresas com o trabalho 
remoto e vai descobrindo como 
adaptar-se a diferentes áreas e 
tipos de funcionários. 

"Mais do que combinar com 
os colaboradores para que le-
vem seus computadores para 
casa, as empresas precisam en-
contrar novos jeitos de atuar, de 
garantir a segurança dos seus 
dados, a efetividade de seus 

Trabalho remoto abre novos caminhos 
nesse momento de isolamento social 
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processos para manter tudo 
funcionando normalmente. O 
maior desafio que o home offi-
ce apresenta é o operacional, 
porque os processos e a cultura 
da empresa são bem resolvidos 
dentro dela, normalmente, mas 
não tão claros na distância", 
pontua Deivis Santos, CBO da 
Nexcore. 

Ou seja, atuar em casa é 
uma outra realidade que traz, 
por exemplo, mais pessoas no 
convívio e que não trabalham 
juntos. Filhos, animais de esti-
mação, barulhos, situações que 
podem comprometer a con-
centração. E como incorporar 
o trabalho remoto nessa nova 
rotina de isolamento social?  
Já que é grande o número de 
empresas sendo afetadas nes-
se momento desafiador e que 
precisarão de um plano para 
manter atividades e qualidade 
de forma segura, a empresa 
curitibana Nexcore percebeu 
o potencial de expansão das 
suas plataformas Ncall e Ne-

parte da empresa", ressalta 
Santos. Pensando em como 
adaptar o trabalho remoto a 
diferentes tipos de funcionários, 
Santos comenta que, após cerca 
de uma semana de experiências 
home office desde o começo do 
isolamento, "muitas empresas 
já percebem que abriram novas 
oportunidades para mais públi-
cos e que o trabalho remoto é 
para todos. 

Pessoas com mais de 60 anos 
e pessoas com deficiência, por 
exemplo, podem trabalhar as-
sim, desde que tenham certa 
familiaridade e conhecimento 
básico no uso de computado-
res. Esse sistema dá flexibilida-
de para os mais diversos perfis, 
e ao mesmo tempo acompanha 
através dos indicadores a per-
formance de cada um, mostran-
do resultados. O colaborador 
consegue continuar atendendo 
os departamentos internos e 
externos, conectado durante 
sua jornada de trabalho. 

Nesse sentido, a tecnologia 
está aí para preservar processos 
e manter as atividades aconte-
cendo de uma maneira que os 
clientes não sintam a diferença", 
finaliza o executivo. A própria 
Nexcore tomou medidas para 
enfrentar a pandemia com caute-
la e proteger seus colaboradores 
e clientes. A partir de um plano 
de contingenciamento, atual-
mente são mais de 50 funcioná-
rios em casa e usando a própria 
tecnologia, sendo exemplo para 
os próprios clientes de que é pos-
sível, é confortável e adaptável, 
exatamente o que o momento 
pede (AI/www.nexcore.com.br).

xus para mais setores além do 
atendimento de clientes. 

Outros segmentos podem 
adotar a inteligência chamada 
Omnichannel, que cresce a 
cada ano e que pode funcionar 
em nuvem, como ferramenta 
de gestão para unir todas as 
formas de atendimento em 
um só lugar, sendo o elo ideal 
entre as interações online. Seu 
software pode ser incorpora-
do com facilidade e permite 
controlar e gerenciar o início, 
as pausas e o término da jor-
nada, ou seja, ter indicadores 
dos profissionais (somada aos 
canais de comunicação). 

"Indicamos a muitos em-
presários nossa solução para 
organizar o home office com a 
segurança de que vai funcionar. 
E a ferramenta ainda ajuda 
a manter a disciplina, a ter a 
mesma performance profissio-
nal com a mesma qualidade, e a 
conexão com o funcionário para 
que ele continue se sentindo 

sOLuçãO juDICIAL PARA O COLAPsO 
FINANCEIRO DA INDúsTRIA E DO COMéRCIO
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Pregão Eletrônico
Desde ontem (6), os municípios 

com mais de 15 mil habitantes 
estão usando o pregão eletrônico 
para comprar bens e serviços com 
recursos de convênios com a União 
e demais transferências voluntárias. 
A nova regra vale para a aquisição 
de mercadorias e de serviços usadas 
no dia a dia. Apenas as obras estão 
fora dessa modalidade de contra-
tação.  Em 1º de junho, será a vez 
de as cidades restantes, de até 15 
mil moradores, adotarem o sistema.

Robinson 
Idalgo
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