
www.netjen.com.br

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

OpiniãO
Empreededor: aproveite o 

momento para 
avaliar seu negócio

Este é o momento 
ideal de parar e olhar 
para dentro da sua 
empresa. 

Nos últimos dias, a 
maior parte dos em-
preendedores brasi-

leiros foram impactados por 
notícias negativas a respeito 
da disseminação do novo Co-
ronavírus, o que acarretou a 
paralisação das atividades 
e, consequentemente, da 
nossa economia. No en-
tanto, esse não é momento 
de quem tem uma micro, 
pequena ou média empresa 
estagnar. Ao contrário, é 
hora de retomar o controle.

Sei que boa parte dos em-
presários está em desespero 
pelas contas que vêm pela 
frente, para honrar os paga-
mentos dos colaboradores 
e fornecedores e até para 
não precisar tomar medidas 
mais drásticas. Sei que não 
é simples e não é fácil, mas 
este é o momento ideal de 
parar e olhar para dentro da 
sua empresa. Que tal fazer o 
que ninguém fazia enquan-
to o barco estava cheio de 
gente e, ao mesmo tempo, 
repleto de problemas?

Agora é hora de arregaçar 
as mangas e analisar aquele 
controle financeiro, conta-
bilizar de forma minuciosa o 
que entra e o que sai, fazer 
a análise de cada despesa, 
verificar o controle dos 
gastos, estudar as metas de 
redução, negociar com for-
necedores, calcular o preço 
do seu serviço ou produto, 
pensar novas estratégias de 
precificação e avaliar novos 
canais de vendas. Pode não 
parecer, mas agora é a hora 
de ponderar e, principal-
mente, planejar!

Você se lembra de que a 
qualidade e desempenho da 
sua equipe incomodavam, 
mas não havia tempo para 
ver onde estavam as falhas? 
Então! Este é o momento de 
estudar ponto a ponto: os 
processos de produção, as 
técnicas de vendas, o con-
trole de estoque, os proces-
sos de logística, o pós-venda 
e o atendimento. Agora que 
o fluxo de atividades é me-
nor, vale criar planos de ação 
para começar a executá-los 
de um jeito novo e mais 
assertivo assim que a rotina 
voltar ao normal.

Agora é o momento de en-
xergar novas oportunidades 
e preparar o lançamento 
de produtos e serviços. 
Se antes você não vendia 
pela internet, agora precisa 
vender, porque o cliente não 
vem até você. Não tem es-
trutura para entregar? En-
contre o caminho para de-
senvolver e precificar essa 
entrega na porta do cliente. 
Seu produto ou serviço não 
pode ser entregue na casa 
das pessoas? Atenção! Essa 
foi a mesma afirmação feita 

pela Blockbuster quando 
escutou a ideia da Netflix. O 
problema que você enfrenta 
hoje será a mola propulsora 
para fazê-lo avançar. Depois 
desse período, você se tor-
nará melhor e maior.

É tempo de separar o joio 
do trigo. É hora de enten-
der quem tem empresa e 
quem é empreendedor. O 
primeiro “toca” o negócio 
e, quando há mudança do 
mercado, paralisa e não 
encontra caminho a seguir. 
Seus objetivos mudam e sua 
decisão é fechar as portas 
para evitar mais prejuízos. O 
segundo empreende e sabe 
que o negócio é o caminho 
para um objetivo maior, por 
isso ele busca se adaptar às 
mudanças e aos obstáculos. 
Trabalha para encontrar 
soluções a fim de manter a 
empresa e decide continuar 
até atingir seu objetivo.

Agora é hora de se forta-
lecer. Aqueles que não su-
portarem ou não estiverem 
dispostos ao enfrentamento 
vão fechar as portas. Con-
sequentemente, entregarão 
os clientes que ficarem 
desamparados “de bandeja” 
àqueles que permanecerem 
no mercado. É comum que 
em momentos como esse, 
algumas empresas cres-
çam com o fechamento de 
outras.

Para finalizar, queria con-
tar um pouco a você sobre 
as carpas, aqueles lindos 
peixes ornamentais muito 
apreciados pela cultura 
oriental e encarados como 
símbolos de sorte, perse-
verança e força. As carpas 
vivem 70 anos. Algumas 
chegam a 200 anos. Elas so-
brevivem aos mais diversos 
ambientes e podem resistir 
a temperaturas abaixo de 0 
e acima de 28º. 

Elas, inclusive, são parte 
de uma lenda chinesa muito 
inspiradora. Essa lenda diz 
que na época da desova, as 
carpas nadam contra a cor-
renteza e sobem cascatas. 
Assim que ela enfrenta to-
das as dificuldades e atinge 
seu objetivo, que é chegar ao 
topo, ela se transforma em 
um dragão. Esse é o reco-
nhecimento por sua bravura 
e determinação.

Sejamos como as carpas 
no mundo dos negócios. 
Com bravura e determina-
ção, sem dúvida poderemos 
superar as adversidades que 
se apresentam e encontrar 
nosso reconhecimento em 
um futuro próximo!

 
(*) - Especialista em gestão de 

negócios, é sócio-diretor da 
Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar com forte 
atuação entre empresas de diversos 

portes e setores da economia.

Haroldo Matsumoto (*)

Passos para melhorar as 
reuniões virtuais durante 

a pandemia do Coronavírus

Com a rápida adoção de soluções 
em nível empresarial para reu-
niões virtuais e colaboração de 

fluxos de trabalho como resposta à 
pandemia do Coronavírus, o Gartner, 
Inc., líder mundial em pesquisa e acon-
selhamento para empresas, apresenta 
três passos essenciais para que os 
líderes de TI melhorem suas operações. 
Os líderes de negócios que buscam ofe-
recer suporte completo às equipes de 
trabalho remoto estão se apoiando em 
soluções de colaboração para aumentar 
a produtividade e reduzir interrupções 
de negócios.

“O aumento das reuniões virtuais 
desde o início da pandemia de CO-
VID-19 está pressionando os líderes 
das organizações para garantir que 
os colaboradores tenham os recursos 
tecnológicos adequados para manter 
conexões consistentes e de alta quali-
dade com colegas, clientes e parceiros 
enquanto trabalham remotamente”, 
afirma Mike Fasciani, Diretor Sênior 
de Pesquisa do Gartner.

À medida que os colaboradores se tor-
nam mais dependentes dessas soluções 
de colaboração e reuniões virtuais, os 
líderes de TI deveriam seguir estes três 
passos para fornecer uma experiência 
segura e aprimorada. São eles:

1. Permita experiências confi-
áveis e consistentes de reunião 
virtual – A maioria dos líderes de 
organizações em que os colaboradores 
foram instruídos a trabalhar de casa 
devido à pandemia de COVID-19 já 
adquiriram e implementaram soluções 
de videoconferência e colaboração de 
fluxos de trabalho de nível empresarial. 
Uma vez que estas soluções estejam im-
plementadas, velocidade de banda larga 
e a confiabilidade da rede são cruciais 
para permitir a produtividade e uma 
experiência consistente. As chamadas 
de vídeo em alta qualidade em grupo 
precisam de um serviço de Internet que 
possa fornecer download e upload com 
velocidades de, pelo menos, 1,5 Mbps .

Hoje, embora muitas regiões possuam 
banda larga de Internet suficiente para 
acomodar videoconferências, algumas 
ainda não estão aptas. Colaboradores 

que residem nesses “pontos cegos” de 
Internet, que podem incluir áreas ru-
rais, podem se aproveitar de recursos 
de mensagens para fluxos de trabalho 
para trabalhar sem de-
fasagem com os colegas 
ou participar de reuniões 
utilizando as opções de 
áudio em seus telefones. 
Colaboradores remotos 
também podem usar smar-
tph ones habilitados para 
4G, em vez de PCs, para 
se conectar a reuniões 
on-line.

“Muitos aplicativos de 
reuniões e colaboração de 
fluxos de trabalho foram 
criados com um objetivo 
de “mobilidade em pri-
meiro lugar”, explica o 
analista do Gartner. “Por-
tanto, esses aplicativos 
funcionam tão bem em 
dispositivos móveis como 
em um desktop ou em uma 
solução Web”.

 
2. Torne a reunião 

segura – Cuidados com 
a segurança são fun-
damentais para líderes 
empresariais que buscam 
possibilitar reuniões pro-
dutivas. “As organizações 
podem contribuir para experiências 
de reuniões mais seguras sendo 

cuidadosas com as configurações de 
administração de TI, controles de 
host e o comportamento dos usuários 
finais”, diz Fasciani. “Passos sim-

ples, como utilizar uma 
senha de host separada, 
códigos de identificação 
aleatórios e exigir que os 
participantes se regis-
trem na plataforma de 
serviço da reunião antes 
de ingressarem na cha-
mada, podem fazer muita 
diferença para manter a 
privacidade das reuniões 
on-line”.

 
3. Remodele sua cul-

tura organizacional 
para promover a pro-
dutividade – “A sobre-
carga de reuniões, que já 
é um problema em muitas 
organizações, pode ser 
exacerbada neste am-
biente atual de trabalho 
a partir de casa”, diz o 
analista. “Os gerentes 
deveriam examinar suas 
equipes para determinar 
o grau de sobrecarga que 
estão enfrentando e, en-
tão, testar uma ou duas 
intervenções focadas em 
alterar o tipo, qualidade, 
formalidade ou cadência 

de reuniões e, assim, melhorar as ex-
periências dessas reuniões”.
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“O aumento das 
reuniões virtuais 
desde o início 
da pandemia de 
COVID-19 está 
pressionando 
os líderes das 
organizações 
para garantir que 
os colaboradores 
tenham os 
recursos 
tecnológicos 
adequados para 
manter conexões 
consistentes 
e de alta 
qualidade com 
colegas, clientes 
e parceiros 
enquanto 
trabalham 
remotamente ”

Freepik

Soluções de colaboração garantem a produtividade e reduzem interrupções nos negócios

News@TI
Oferta gratuita de soluções de proteção de dados
@A Arcserve está lançando o seu Centro de Continuidade do Usuário, 

uma página desenvolvida para disponibilizar sem qualquer custo, 
diversas de suas soluções voltadas para a proteção e disponibilidade de 
dados. A oferta é válida para toda a América Latina e abrange o Arcserve 
UDP Cloud Direct, que teve o seu período de teste gratuito ampliado 
para quatro meses, incluindo uma capacidade de armazenamento de 5 
Terabytes. Ao acessar o Centro de Continuidade do Usuário as empresas 
interessadas poderão usufruir por quatro meses sem qualquer custo dos 
vários benefícios presentes no Arcserve Cloud Direct, a única solução 
para backup e recuperação de dados entregue como serviço, direto da 
nuvem, oferecendo proteção total das informações sensíveis com um 
processo totalmente descomplicado de implantação, dispensando a 
presença de hardware dentro da empresa (https://www.arcserve.com/
br/c/continuity-center/).

Road Show online sobre transformação digital
@A CIGAM, fornecedora de software de gestão empresarial (ERP, 

CRM, BI, RH, PDV e Mobile), diante das consequências geradas pelo 
Coronavírus (Covid-19), promove um Road Show online além de uma 
série de lives sobre Transformação Digital. Os webinars falarão sobre os 
desafios e mudanças de estratégias para a gestão. Os encontros serão 
comandados por um especialista da CIGAM e consultores convidados. 
Para participar, basta inscrever-se pelo link: https://conteudo.cigam.com.
br/cigam-live. “Em um momento onde tudo está mudando de forma tão 

rápida, preparamos uma agenda para compartilhar ideias, opiniões e 
conhecimento sobre as mais abrangentes áreas que importam para as 
empresas. Precisamos fomentar nosso ecossistema com informações 
que nos ajudarão a sair dessa crise ainda mais fortes”, avalia Cristina 
Schnorenberger, gestora do Conhecimento da Rede Cigam.

Jogo voltado ao combate à Covid-19
@O projeto Ludo Edu-

cativo acaba de lançar 
o jogo "Contra Corona", 
cujo objetivo é estimular, 
de forma lúdica, ações que 
possam colaborar para a pre-
venção e, assim, combater a 
transmissão da Covid-19. O 
projeto é uma parceria do 
Centro de Desenvolvimen-
to de Materiais Funcionais 
(CDMF), sediado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
com a Aptor Software, spin-off do Centro. O "Contra Corona" terá di-
ferentes módulos, voltados ao estímulo a práticas e ações amparadas 
em recomendações com base no conhecimento científico. O primeiro 
módulo lançado estimula a lavagem das mãos e traz informações sobre 
como realizar a ação corretamente. O jogo é gratuito e está disponível 
na página do Ludo Educativo, em www.ludoeducativo.com.br.

ricardosouza@netjen.com.br

A Associação Brasileira das Empresas 
de Sistemas Eletrônicos de Segurança 
(Abese) liberou dois cursos de capaci-
tação para profissionais de segurança 
eletrônica na plataforma de ensino 
on-line Abese EAD. Com emissão de 
certificado ao final das aulas, a iniciativa 
tem como objetivo proporcionar capa-
citação gratuita durante o período de 
isolamento social necessário para conter 

a propagação do novo Coronavírus.
Os interessados poderão se aprofun-

dar nos cursos - “Torne-se uma Máquina 
de vendas em segurança eletrônica” e 
“Saiba como vender controle de acesso 
corporativo”.

“Seguindo a série de medidas que esta-
mos realizando para minimizar os impactos 
do Coronavírus no mercado, liberamos 
estes dois cursos online da Abese, sem 

custos, durante 30 dias para todos e até 
o final de maio para os associados. Nosso 
intuito é proporcionar o conhecimento 
necessário para construir novas perspec-
tivas para empresas e profissionais do 
segmento”, complementa a presidente da 
Abese, Selma Migliori.

Para garantir as vagas dos cursos da 
Abese EAD, acesse: https://tinyurl.com/
cursosabesegratuitos

Abese disponibiliza cursos online gratuitos

Watch Brasil e UOL fecham parceria
O UOL escolheu a Watch Brasil 

como parceiro de tecnologia e 
plataforma de streaming para dar 
suporte ao seu mais novo produto, 
o UOL Play - https://play.uol.com.
br/. A empresa optou por utilizar 
uma plataforma já pronta e, para 
isso, fechou parceria com a Watch 
Brasil, startup lançada em 2018.

Para o lançamento da platafor-

ma, o UOL fez uma escolha emba-
sada em tecnologia e usabilidade. 
“Ter a Watch Brasil como parceiro 
estratégico foi fundamental para 
criarmos a oferta com agilidade 
e com a segurança equivalente às 
tecnologias usadas nos estúdios de 
Hollywood, o que a Watch Brasil 
já possui.”, declara Paulo Samia, 
CEO de UOL Conteúdo e Serviços.


