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Coluna do Heródoto

O governo de São 
Paulo sai na frente. 
Divulga amplamente 
que todos devem 
ficar em casa. Não 
fazer visitas. Evitar 
aglomerações 
especialmente à noite. 

As autoridades mé-
dicas ensinam que 
em períodos de pan-

demias os cuidados com 
a higiene devem ser  mais 
rigorosos. Especialmente 
com a garganta e o nariz 
que, segundo os médicos, 
são ao locais mais sensíveis 
e portanto fáceis do vírus 
mortal se alojar. É neces-
sário evitar fadiga excessiva 
por que debilita o sistema 
imunológico o que põe as 
pessoas nos grupos de risco 
da doença. 

Os que sentirem os primei-
ros sintomas devem ficar em 
casa para não contaminar 
parentes e vizinhos, de 
preferência em seus quartos 
e não receber nenhum tipo 
de visita. Com a difusão da 
pandemia as ruas centrais 
da capital ficam vazias, bem 
como teatros, cinemas e os 
badalados bares e cafés na 
região central. 

O governo nem precisa 
decretar a proibição do 
tráfego nas ruas. O medo de 
contágio e da morte man-
tém a população em casa. 
As atividades econômicas 
despencam e ninguém 
sabe o que sucederá com a 
economia.

Os médicos recomendam 
que as pessoas tomem o re-
médio que tem apresentado 
bons resultados no combate 
à malária. Ele tem se mos-
trado eficiente em alguns 
casos e por isso deve ser 
usado mesmo pelas pessoas 
que ainda não sentiram os 
sintomas da pandemia. As 
doses  devem ser diárias, 
geralmente no momento das 
refeições, uma vez que ele 
provoca efeitos colaterais já 
diagnosticados. 

O fato é que tal droga 
não tem nenhum estudo 
científico que comprove a 
sua eficácia no combate ao 
tratamento do vírus que faz 
tantas vítimas no mundo. 
Especialmente na Europa 

no meio dos franceses, in-
gleses, alemães, italianos e 
principalmente espanhóis. 
Os debates na mídia sobre o 
que pode curar a doença to-
mam uma coloração política 
e há, inclusive, autores de 
teorias da conspiração que 
afirmam que o vírus é uma 
arma de guerra para des-
truir o inimigo custe o que 
custar e dominar o mundo, 
ou o que sobrar dele depois 
que a pandemia se for. 

Não faltam defensores 
de um lado ou outro, uma 
vez que medicamento vi-
rou tema de guerra. Ainda 
sobram espaços para os 
remédios caseiros como 
chás de folha de goiabeira 
e outros vegetais. A ques-
tão que se coloca é que 
ninguém sabe quando essa 
pandemia vai passar e qual 
o número real de mortos 
que provoca no mundo. As 
conexões internacionais são 
responsáveis pela difusão da 
doença e não se pode acusar 
este ou aquele pais de ser o 
responsável pelo vírus. 

O fato e que  os governos, 
especialmente o federal, 
demoraram para tomar 
providências, não só equi-
pando hospitais e treinando 
médicos e enfermeiras, 
mas também em impedir 
que passageiros doentes 
desembarcassem e distri-
buíssem o vírus a torto e 
a direito. O povo chama a 
doença de gripe espanhola. 
Ela é democrática e atinge a 
burguesia industrial, os ope-
rários das grandes cidades, 
os prestadores de serviço de 
toda natureza. 

Os ônibus e bondes api-
nhados são os locais ideais 
para ser contaminados. 
Nem o presidente da repú-
blica eleito escapa. Rodri-
gues Alves morre vítima da 
pandemia. Com isso mais 
e mais as pessoas buscam 
nas farmácias e hospitais 
o quinino, o remédio eficaz 
contra a malária e a única 
esperança contra a gripe 
espanhola. 

Esse quinino, no futuro, 
vai ser substituído pela 
cloroquina, que é sintética.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 

da Record News, o primeiro 
em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

A guerra do 
remédio

5 passos para usar o BI no 
e-commerce e seguir crescendo

Ana Paula Thesing (*)

O e-commerce é um ótimo exem-
plo: segundo a Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico 

(ABComm), da segunda quinzena de 
março para cá diversas lojas deste 
segmento registraram aumento de mais 
de 180% em vendas, especialmente em 
alimentos, bebidas, artigos de saúde e 
beleza.

Com isso, a entidade já prevê que, em 
todo 2020, a expectativa de expansão 
da área, inicialmente projetada para 
alta de 18%, gerando receitas de R$ 
106 bilhões, deva ser ainda maior.

Como fomentar ainda mais este 
setor? A resposta está nos dados. Ou 
melhor: na análise inteligente e no uso 
estratégico deles.

Para tanto, a tecnologia de Business 
Intelligence é uma forte aliada. Asso-
ciado às vendas online, o BI se traduz 
em ganho de sabedoria estratégica, o 
que, em outras palavras, quer dizer 
diretamente compreensão de merca-
dos e desenho de ofertas exatas para 
incremento de receitas.

Bem utilizado, um sistema de BI 
trará a possibilidade de análises que 
resultarão em insights que, por fim, 
gerarão decisões e ações certeiras. Mas, 
de que forma?

Vamos a algumas maneiras como o 
BI pode ajudar o e-commerce:

1. Personalização
Quando você fala, fala com alguém. 

Sim, com alguém, e não com alguénS. 
Assim, conseguir personalizar a comu-
nicação com o cliente final, ainda que 
se dirigindo a um público massivo, é 
uma arte que o Business Intelligence 
pode auxiliar a lapidar.

Com o uso do BI, as empresas do 
comércio eletrônico podem entender 
melhor seus consumidores, fazendo 
segmentações assertivas e comunican-
do-se com cada grupo de forma que 
estreite o relacionamento, gerando 
mais empatia, confiança e vendas.

2. Menos custos operacionais
Quem não precisa cortar custos, 

especialmente em momentos como 
o da atual pandemia? Com a análise 
de informações possibilitada pelo BI, 

inclusive sobre as áreas de negócio, é 
mais fácil e rápido entender processos 
e identificar gargalos, sanando o que 
for preciso antes que gere custos – ou, 
ainda melhor, identificando pontos 
de melhoria que podem tornar os 
mecanismos atuais ainda melhores, a 
ponto de trazer tanto eco-
nomia, quanto aumento 
de ganhos.

Seja no comercial, na 
logística, na distribuição, 
no marketing: onde hou-
ver o que melhorar, o BI 
ajudará a apontar, e isso 
será o passo principal 
para alcançar o estado 
da arte na execução dos 
negócios.

3. Oportunidades
Que a crise da Covid-19 

gera uma enorme oportu-
nidade de venda online, 
visto o isolamento social 
que impede as pessoas de 
irem às compras físicas, 
não é mais novidade para 
ninguém. Mas dentro deste campo 
macro, há diversas outras oportunida-
des a serem notadas para maximizar o 
aproveitamento do momento.

Dados concretos embasam decisões 
eficientes, dando às companhias visões 
corretas sobre cada campo em que 
investir esforços.

4. Omnichannel
Eu sei, não é hora de falar em co-

mércio físico. Mas toda empresa que 

tenha as duas operações – física e on-
line – precisa avaliar o que deixou de 
ser atendido na primeira para ampliar 
tal atendimento na segunda.

Assim, o consumidor fica bem atendi-
do, não precisa procurar a concorrência 

e os ganhos aumentam. 
Equações que o e-com-
merce precisa calcular 
neste período.

5. Empoderamento
Por meio do BI, desde 

que seja de fácil uso, 
acessível a todas as áreas 
de negócio, os departa-
mentos ganham poder 
de análise. Isso empodera 
usuários, fazendo com 
que passem a desempe-
nhar seu trabalho diário 
em informações aprofun-
dadas, que trarão mais 
acurácia, detalhamento e 
assertividade às decisões 
e ações.

No final, quem sai em-
poderado é o todo, ou seja: a empresa, 
reforçada pelo trabalho bem informado 
de todas as suas áreas, acerta nas es-
tratégias, reforça a execução de suas 
ações, refina a mira nos mercados mais 
lucrativos, vende mais e cresce.

Mais crescimento, mercado aquecido, 
menos demissões – notícias das quais 
o momento precisa, e que o BI pode 
ajudar a alcançar.

(*) É CMO da BIMachine
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O momento é de preocupação, não há dúvida. Mas há setores aos quais a pandemia do Coronavírus não 
trouxe somente más notícias, aliás, gerou bom crescimento

“Associado às 
vendas online, 
o BI se traduz 
em ganho 
de sabedoria 
estratégica, o 
que, em outras 
palavras, quer 
dizer diretamente 
compreensão 
de mercados 
e desenho de 
ofertas exatas 
para incremento 
de receitas”

AI/BIMachine

News@TI 

Aplicativo otimiza toda a 
rotina no ponto de venda

@A startup InfoGo nasceu com o objetivo 
de digitalizar e automatizar processos 

que agilizem as rotinas internas de um es-
tabelecimento, fazendo com que aumente 
a sua produtividade diária, não perdendo 
mais tempo com checagens e tornando 
bem mais fácil as rotinas do comércio 
- que envolvem um intenso volume 
de trabalho diário. Recebimento de mercadorias, priorizar a venda 
de produtos próximos ao vencimento, repor produtos na prateleira, 
checar o estoque, atualizar quadro de avisos, fechar os caixas, criar 
e anunciar promoções, comparar preços dos concorrentes e repassar 
para estratégia comercial, são algumas das rotinas obrigatórias, além 
de criar e efetuar estratégias de fidelização com os clientes, como 
oferecer um café, dar um brinde, entre outras.  

Mestrado em Ciências de Computação e 
Matemática Computacional

@A USP, em São Carlos, está com inscrições abertas até o dia 15 de 
maio para 53 vagas de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC), 
oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC). A oportunidade é destinada a alunos formados em cursos de 
graduação em ciência da computação, engenharia da computação, 
matemática, estatística e áreas afins. Serão aceitos candidatos que 
tiverem colação de grau concluída até a data de matrícula. O processo 
seletivo será realizado em uma única etapa, sendo que 75% da nota 
será estipulada mediante avaliação do currículo dos inscritos. Para 
completar a nota, será considerado o desempenho no Exame Nacional 
para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP), nas 
edições realizadas em 2019, 2018 ou 2017 (www.icmc.usp.br/pos-
-graduacao/ppgccmc/ingresso).

Captura de informações de maneira rápida e 
segura

@Com a nova rotina dos trabalhadores, soluções tecnológicas têm 
ganhado cada vez mais espaço no ambiente corporativo, como é o 

caso do Capture Pro da Kodak Alaris, que oferece soluções projetadas 
para auxiliar empresas a simplificar a captura de documentos, para 
que a informação possa ser usada de maneira inteligente e segura 
em seu processo de negócios. O Capture Pro permite a captura mais 
rápida e o acesso às informações, seja no escritório ou remotamente, 
através do envio de documentos capturados de maneira criptografada 
e segura, para destinos como FTP, Sharepoint, e-mail e/ou aplicações 
de negócios de ferramentas de gestão documental.

Streaming para arquitetos e designers de 
interiores

@A construtech Archademy lança no dia 23 deste mês o ArchaPLAY,  
streaming de assinatura, mensal ou anual, que fornecerá aos pro-

fissionais do mercado uma oportunidade de participar do hub de negó-
cios da startup de maneira remota. Dentro da plataforma será possível 
acessar desde conteúdos desenvolvidos por especialistas e profissionais 
inspiradores do segmento, até contatar fornecedores por meio de um 
fórum administrado pela Archademy, e fechar parcerias e negócios com 
descontos até então exclusivos às grandes empresas e revendedoras. Com 
menos de R$ 2 por dia, os profissionais poderão acessar conteúdos novos  
toda semana, como entrevistas com arquitetos e designers inspiradores, 
estudos de caso, aulas de gestão e inovação. “Queremos trazer tudo o que 
o empreendedor precisa aprender para ter sucesso em seu escritório, 
trabalhando como autônomo, mas que não é ensinado  nas faculdades. A 
ideia é oferecer um canal com conteúdos mais densos de negócios, mas 
também inspiradores e motivacionais, que sirvam de referência para o 
crescimento e desenvolvimento dos profissionais de arquitetura e design 
de interiores de todo o país”, afirma João Leão, diretor de aceleração da 
Archademy.  (https://www.archademy.com.br/blog/archademy-abre-sua-
-plataforma-de-capacitacao-para-arquitetos/).

ricardosouza@netjen.com.br

Ana Paula Thesing

Entrevistas por vídeo
As entrevistas virtuais devem 

ser guiadas pelas mesmas regras 
que as presenciais, passando, 
obviamente, por uma boa triagem 
dos currículos, mas com cuidados 
extras, como se assegurar que está 
com uma conexão de internet está-
vel e posicionado em um ambiente 
calmo e silencioso.

Abaixo algumas dicas para usar 
essa modalidade de forma efetiva:

1- Priorize as chamadas de ví-
deos para observar a linguagem 
corporal

As chamadas de vídeo são im-
portantes tanto para observar a 
linguagem corporal, quanto a eloqu-
ência e a clareza na expressão das 
ideias do candidato, sendo possível 
identificar suas reações e se está 
mentindo ou aumentando algo.

2- Considere a vestimenta do 
candidato

O modo de se vestir diz muito 
sobre o fit do candidato com a 
empresa. Em uma entrevista on-
line, ele deve se vestir da mesma 

maneira que em uma entrevista 
presencial. 

3- Avalie a interação 
Não é porque a entrevista será 

feita de maneira virtual que só o 
recrutador falará e que o candi-
dato deve apenas responder às 
perguntas. 

4- Avalie o comprometimento
Assim como os candidatos se 

preocupam em serem pontuais 
em entrevistas presenciais, nas 
remotas o mesmo deve acontecer. 

5- Faça testes com prazo de 
término

Os testes são válidos tanto em 
formato presencial quanto online. 
Mas como no online geralmente 
o recrutador não tem controle do 
ambiente, é recomendado utilizar 
programas que fazem restrição 
de tempo de cada resposta para 
que sejam as mais verdadeiras 
possíveis.

(Fonte: Tiago Yonamine, especialista em 
recrutamento e CEO do trampos.co)


