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Ministro da Justiça
renuncia
Heródoto Barbeiro (*)

Ele assume o
ministério da Justiça
em momento de crise.
O novo governo não se
aguenta em si mesmo
e precisa de alguém
com personalidade
forte e que inspire o
cumprimento da lei.

H

á um tiroteio político
no Brasil e ninguém
sabe exatamente
para onde ir, ou onde vai
terminar. A oposição não se
conforma em ter sido alijada do poder de forma tão
abrupta e alega que há uma
inconstitucionalidade no
processo. O novo ministro
exige do governo que assine
um documento que lhe dá
uma verdadeira carta branca para agir no pandemônio
que assola o pais.
Para isso se esforça para
organizar o sistema de segurança pública e intervenção
nas regiões que necessitam
o apoio do governo central.
Contudo há forte oposição
das elites políticas locais
que querem mais ajuda do
governo para consolidar seu
domínio. Afinal ninguém
quer abrir mão do poder
nem que seja necessário
compor uma aliança para
enfrentar o governo central.
Dar um passo atrás é permitir que o adversário avance,
uma vez que em política não
há espaço livre. Qualquer
espaço é sempre ocupado.
Para manter a ordem é
necessária a formação de
uma força nacional capaz
de intervir nas regiões onde
a polícia local não consegue
manter a ordem. O ministro
é responsável pela criação
da Guarda Nacional e por
sua imediata atuação.
O Rio de Janeiro é a principal preocupação do novo
governo. Não há segurança
nas ruas e ninguém consegue assegurar que quem sai
de casa para trabalhar pela
manhã, vai voltar no final da
tarde. Por isso o ministro da
justiça organiza uma ação
que visa identificar os líderes dos assaltos e revoltas
e não se intimida quando
encontra líderes políticos
da oposição envolvidos com

ele. O perfil de um homem
severo, que ri muito pouco
e parece sempre estar preocupado com algum assunto.
É a própria imagem de
austeridade do governo.
Isto infunde confiança na
população que sabia que
ninguém ficaria fora do alcance da lei e se houvesse
resistência com a guarda
comandada pessoalmente
pelo ministro da justiça. A
guarda intervém em várias
regiões do Brasil em busca
de consolidar o novo governo. Contra isso nem as elites
regionais podem ser contra.
Diante do bombardeio
que sofre de alas políticas
radicais o ministro da justiça redige uma carta de
renúncia. O gesto causa
um grande impacto no meio
político e pela primeira vez
a população sai às ruas para
protestar. Sua passagem
pelo governo dura um pouco
mais de um ano. Ele acusa
o governo de não cumprir
o que tinha prometido. O
temor geral é que o combate
à corrupção e os desmandos
dos poderosos voltem atrás
como nos velhos tempos.
Ele defende a substituição
do trabalho escravo pelo assalariado o que aguça ainda
mais a ira dos latifundiários.
Mudança no ensino fundamental e reorganização
da alfândega, sem a qual o
governo não consegue reunir dinheiro para se bancar.
Diogo Antonio Feijó é um
homem tarimbado e sabe
que o governo da regência
trina permanente não vai
se consolidar. É uma meia
sola entre a abdicação do
imperador e a minoridade
do seu sucessor.
Um longo período previsto
de pelo menos dez anos, uma
vez que o herdeiro do trono
era apenas uma criança. O
sistema imperial corre risco,
haja vista que há movimentos
republicanos em gestação em
várias regiões e eles querem o
federalismo, ou seja a repartição do poder central entre
as províncias. Se vai voltar ao
poder executivo ninguém é
capaz de avaliar.
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal
da Record News em multiplataforma
(www.herodoto.com.br).

Inscrições para programa de
aceleração de empreendedores B2B

O Scale-up Endeavor B2B,
nesta edição, com patrocínio
gold do GPA e Eurofarma,
está com inscrições prorrogadas para todo o Brasil até
7 de maio. A iniciativa busca
formar a próxima rede de
negócios de alto impacto B2B
enterprise: empresas com soluções escaláveis e eficientes
para grandes corporações em
diversos setores no Brasil.
A seleção busca 15 scale-ups que estão revolucionando seus setores por meio de
soluções (serviços ou produtos) com base tecnológica: HR
techs, Supply chain, Indústria
4.0, Cyber security, MarTechs
& SalesTech, Automação de
gestão e processos, Retail
techs, Legal techs, Financial
Services e Sustentabilidade.
As inscrições foram prorrogadas e estão abertas no site
do programa até o dia 07 de

maio: https://endeavor.org.br/
scaleup/b2b
Como funciona o programa?
Durante cinco meses de apoio,
de maio a outubro deste ano, os
empreendedores selecionados
terão a oportunidade de fazer
conexões com mentores, executivos e empreendedores que
lideram as maiores empresas
B2B Enterprise do Brasil em
mentorias individuais e coletivas com a rede da Endeavor. A
primeira etapa do programa é
focada no diagnóstico do principal desafio de crescimento
da empresa, que vai desde
vendas e finanças a cultura e
gestão de pessoas. Em seguida,
o empreendedor passa por um
acompanhamento individual de
mentorias e por encontros coletivos - que, durante o período
da pandemia daCOVID-19 serão
online - de troca peer-to-peer
entre os selecionados.

Pequenas empresas e o impacto
da Transformação Digital

Ao contrário do que alguns pensam, os efeitos práticos da era tecnológica também são sentidos e
aplicados por organizações menores
Renato Halt(*)

Freepik

N

ão há como negar: a Transformação Digital é uma realidade
ampla e sentida no cotidiano
empresarial brasileiro. Claro, a mudança, para ser completa, ainda carece de um olhar atento por parte de
lideranças e gestores. Naturalmente,
denota-se a necessidade de desmistificar pensamentos antiquados quanto
à real presença da tecnologia e como
ela pode auxiliar profissionais e potencializar a produtividade. O caminho
ainda é longo, mas a expectativa para
que uma mentalidade inovadora seja
disseminada é cada vez maior.
E como os negócios de porte menor
se encaixam nesse contexto? É comum
achar que devido ao custo exigido ou à
complexidade da implementação, fica
difícil o uso de tecnologia para pequenas
empresas. Na verdade, ferramentas
automatizadas estão em constante
evolução, dessa forma, possibilitam a
personalização, adequando-se ao tamanho de qualquer companhia. Com
o planejamento estratégico correto
e a liderança necessária para que a
comunicação interna acompanhe esse
fenômeno, é possível se aproveitar dos
benefícios da Transformação Digital.
Para ilustrar o quadro, preparei um
artigo completo sobre a importância da
tecnologia para pequenas empresas.
Acompanhe!
Consolidação do ERP abre caminho
para novas oportunidades
O uso de planilhas e métodos manuais
para movimentar as operações de uma
empresa pode ter sido uma prática
eficiente nos últimos anos, mas com a
acessibilidade de softwares e sistemas
de gestão empresarial, essa perspectiva
mudou drasticamente. Otimizar processos e simplificar atividades através
da máquina não significa substituir
profissionais, mas redirecioná-los para
tarefas mais estratégicas e complexas.
Em uma pesquisa publicada pelo
Capterra, mapeando o ano de 2019,
indicou-se que cerca de 44% das empresas de pequeno e médio porte do
país possuem algum tipo de ERP. O
nível crescente de adoção de soluções
tecnológicas entre as PMEs (Pequenas
e médias empresas) serve como referencial para que esse setor do país seja

News

encarado como um ponto de avanço para análises preditivas, o que nos leva
estrutural e operacional de extrema ao próximo e último tópico.
relevância.
Decisões corretas, resultados
Transforme dados em aditivos melhores
Para empresas menores, o peso de uma
valiosos
decisão mal fundamenAntes de se estabelecer
tada pode ser ainda mais
metas, há de se compreO nível
impactante. Claro, não
ender a profundidade que
devemos desconsiderar a
uma mudança no meio crescente
importância de se nutrir
de trabalho irá exigir. A de adoção
uma bagagem profissional
tecnologia para pequenas de soluções
de experiência e intuição
empresas não só está em
tecnológicas
com o segmento que se
constante crescimento,
está inserido, mas esses
como representa uma entre as PMEs
fatores não são suficientes
vertente democrática para (Pequenas
para garantir o sucesso de
que os negócios de menor e médias
uma ação tomada.
alcance possam desen- empresas) serve
volver-se entre si, enriEm tempos onde o esquecendo um campo que como referencial
paço
para erros críticos é
para
que
esse
emprega e movimenta a
enxuto,
e a instabilidade
economia brasileira. Outro setor do país seja
econômica
permeia o
componente decisivo para encarado como
cenário
global,
ter como
o funcionamento dessa
um
ponto
de
aliada
a
assertividade
de
equação são os dados.
avanço estrutural dados analisados previamente, cuja confiabilidade
Informações são arma- e operacional
serve até de projeção para
zenadas e manipuladas de extrema
os meses a seguir, é uma
diariamente, por emprerelevância.
medida praticamente insas, corporações, comdispensável. No fim das
panhias e instituições.
contas, o profissional conO grande desafio é a forma como os
tinua
sendo
o
maior detentor do poder
executivos lidam com esses dados,
de
decisão,
tendo
a seu favor a presença
preservando a integridade e a segutecnológica
e
suas
contribuições.
rança dos processos. Plataformas de
automação auxiliam justamente nesse
Como você enxerga o papel das peaspecto, minimizando a possibilidade
quenas
empresas e a Transformação
falhas críticas ocorrerem.
Digital? Participe do debate e faça
Com o fluxo de informações esta- essa reflexão!
belecido e respaldado pela máquina,
(*) É Co-Founder da b2finance e Head of SAP
Business One (http://b2finance.com).
o conteúdo servirá de matéria-prima
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Aulas virtuais para cuidados com o corpo
e a mente

@

Buscando formas de amenizar os desafios do isolamento social
e migração das aulas presenciais para o ambiente virtual, a
equipe de Empoderamento do Estudante da Ânima Educação está
desenvolvendo uma série de atividades no ambiente digital para
promover e cuidar da saúde mental dos estudantes e dos colaboradores de todas as Instituições de Ensino Superior da companhia,
entre elas: Una (MG e GO), Universidade São Judas (SP), UniBH
(MG), UniSociesc (SC e PR), AGES (BA e SE) e UNICURITIBA
(PR). Confira a programação completa: https://bit.ly/calendario-saude-mental .

Expansão da rede Netskope NewEdge

@

A Netskope, fabricante líder de soluções de segurança na nuvem,
anuncia a expansão da rede Netskope NewEdge para novos data
centers em Buenos Aires, Argentina; São Paulo, Brasil; Santiago, Chile;
e Bogotá, Colômbia. Atendendo a milhões de usuários corporativos em
todo o mundo, a Netskope NewEdge é uma rede de nuvem privada,
reservada exclusivamente para os clientes da Netskope (https://www.
netskope.com/platform/newedge).

Quicko App lança central com informações
sobre o transporte

@

O Quicko App, aplicativo da startup de Mobilidade Urbana da Quicko,
lança uma nova funcionalidade: uma central de notificações com as principais
notícias em tempo real sobre
o sistema de transporte
público em São Paulo. Pela
nova ferramenta, os usuários
poderão saber se há mudanças ou intervenções nas linhas de ônibus,
metrô ou trem. No app será possível visualizar todas as informações
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Deep Tech Network

@

Foi criado o movimento Deep Tech Network com o objetivo de
ajudar organizações a encontrarem soluções profundas para
problemas complexos, ampliando o olhar para a evolução da tecnologia com maior consciência sobre o seu impacto na sociedade e no
planeta. No formato de uma plataforma multimeios, o movimento é
conduzido por Maria Moraes Robinson e Igor Couto, co-fundador e CEO
da 1STi. O Deep Tech Podcast promove diálogos sobre o panorama
global, apresenta dados, análises e propõe reflexões que podem ajudar
líderes, gestores e as pessoas em geral a encontrarem oportunidades,
a melhor lidarem com os novos desafios e a desenvolver estratégias
efetivas para suas vidas e organizações (www.deeptech.network).

Ransomware Android "Black Rose Lucy"

@

Os pesquisadores
daCheck Point®
Software Technologies Ltd. (NASDAQ:
CHKP), fornecedora
global líder em soluções de cibersegurança, descobriram
uma nova variante de
malware para Android
chamada “Black Rose Lucy”, que foi vista pela primeira vez em
setembro de 2018. No total, os pesquisadores da empresa detectaram 80 amostras da nova variante “Black Rose Lucy” escondidas em aplicativos de reprodução de vídeo que, aparentemente,
pareciam inofensivos, aproveitando o serviço de acessibilidade do
Android para instalar sua carga de dados sem qualquer interação
do usuário e criar um mecanismo interessante de autoproteção
(www.checkpoint.com/pt/).
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postadas em perfis oficiais das operadoras do transporte público no
Twitter, como SPTrans, Metrô, CPTM e EMTU. A nova ferramenta
pode ser acessada diretamente no Quicko APP, no menu do lado
esquerdo (http://www.quicko.com.br).
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