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O avanço da tecnologia é uma realidade cada vez mais comum no 
cotidiano das empresas. Líderes e gestores enxergam a necessidade 
de se adotar soluções inovadoras e transformar a forma como lidamos 
com a gestão empresarial e suas vertentes operacionais. Se o objetivo 
final é sempre atingir o ápice em termos de desempenho e obtenção 
de resultados, é indispensável que um olhar estratégico seja direcio-
nado para a presença tecnológica; e os indicadores podem dividir o 
protagonismo desse processo de ingressão à era digital.   

Aumento de produtividade

Contratar e até mesmo atrair o interesse de desenvolvedores 
é um desafio muito grande. Algumas empresas apostam em Tech 
Recruiter, outras estão buscando estratégias diferentes e inova-
doras, tais como o Inbound Recruiting. O importante no final é 
conseguir as tão desejadas vagas de tecnologia preenchidas. Mas 
como vencer o desafio de contratar desenvolvedores? E como mos-
trar para eles que a sua empresa é a melhor opção para o momento 
profissional dele? Uma das estratégias é o Inbound Recruiting. 
Você já conhece?   

Atrair com Inbound Recruiting

A hiperconexão e, recentemente, o isolamento social provocado 
pelo novo Coronavírus, abriu caminho para crimes e golpes antes 
inimagináveis. Ainda hoje existem muitas pessoas que não têm cons-
ciência dos perigos que "navegam" na internet, mesmo com toda a 
informação disponível sobre cibersegurança. Na maioria das vezes é 
difícil compreender ser possível e provável que alguém invada sua rede 
e roube, por exemplo, dados bancários sem o usuário desconfiar que 
há algo de errado ou ter contato com este invasor.   

Falar de Cibersegurança é imperativo
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Negócios em Pauta

Apoio às Instituições 
A Multiplan, proprietária de 19 shopping centers, acaba 

de lançar a campanha "Multiplique o Bem vencendo a CO-
VID-19" com o objetivo de apoiar organizações que atuam 
em defesa de comunidades vulneráveis à doença. Por meio 
do site (http://multiplan.polen.com.br/multiplique-o-bem) 
é possível escolher uma das instituições selecionadas para 
ajudar (CUFA, Instituto Fazendo História ou Pequeno 
Cotolengo) e definir o valor da doação, a partir de R$ 5. O 
pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito ou 
boleto bancário. A campanha é uma parceria da Multiplan 
com a startup Pólen, fintech que verifica todas as doações.  
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A pandemia da 
Covid-19 veio para 
mudar a forma como 
vivemos

Ela afetou diversos setores, 
inclusive as nossas relações 

pessoais. A recomendação é 
de se manter em casa e evitar 
contatos físicos. Mas nos locais 
onde a circulação de pessoas 
se torna necessária é preciso 
que sejamos extremamente 
cautelosos. 

Tecnologias como a de bio-
metria facial, QR Code e de 
proximidade diminuem muito 
as chances de contágio e dis-
seminação de doenças, pelo 
fato de não existir contato 
humano com os equipamentos. 
A Dimep, líder no mercado em 
soluções completas para acesso 
e gestão de jornada de trabalho, 
oferece a linha 'Faces Access', 
que conta com vários métodos 
de reconhecimento incluindo a 
biometria facial, além de con-
troladores de acesso de portas 
e catracas com tecnologias 
de proximidade, QR Code, e 
possibilidade de combinações 
entre elas. 

“O controle de acesso, além 
de auxiliar na mobilidade, 
limitar o fluxo do público e 
restringir a passagem de pes-
soas não autorizadas, pode e 
deve proteger também a nossa 
saúde. A biometria facial já é 
uma realidade de mercado e 
agora uma grande aliada dian-
te da propagação de infecção 
pela Covid-19, onde empresas, 
hospitais, condomínios, entre 

tecnologia para evitar o contato 
físico com o reconhecimento facial
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outros, podem se 
beneficiar dessa 
tecnologia”, pon-
tua  Rodrigo Pi-
menta, Vice-Pre-
sidente da Dimep.

As catracas por 
aproximação com 
tecnologia  QR 
Code também são  alternativas 
pelo fato de não haver contato 
das mãos. Destaque para a 
Smart Gate, que por ser motori-
zada e contar com a tecnologia 
de leitura sem contato, garante 
que não haja nenhum contato 
do usuário com as superfícies 
do equipamento durante o 
acesso. 

As catracas possuem siste-
ma integrado ao software de 
acesso Dimep, garantindo que 
somente pessoas autorizadas 
tenham acesso a ambientes 
restritos, e dentro do limite 
de pessoas pré-estabelecido. 
Atingido este limite, para que 

cálculos. Algumas vantagens 
do reconhecimento facial são:

	 •	Mapear	 a	 localização	 das	
pessoas através das câmeras 
de segurança - O reconhe-
cimento facial possibilita 
a validação para liberação 
de acesso, podendo ser 
utilizado para mapear a 
localização das pessoas, po-
dendo ser utilizada em áreas 
amplas com grande fluxo de 
pessoas, compartilhando as 
informações entre empresas 
e órgãos de segurança. No 
combate a fraudes, a bio-
metria facial gera uma prova 
(foto) fácil de ser auditada.

	 •	Integração	com	outras	tec-
nologias - As ferramentas 
de reconhecimento facial 
funcionam perfeitamente 
com os softwares de segu-
rança já existentes, então 
não é preciso gastar tempo e 
dinheiro no desenvolvimen-
to do seu próprio software 
para torná-lo adequado à in-
tegração, pois a tecnologia 
utiliza câmeras de mercado.

	 •	Precisão	-	Mais	um	ponto	
positivo é que a biometria 
facial é completamente 
aderente no caso de vali-
dação de idosos e pessoas 
que tem dificuldade com 
digitais. A precisão da 
biometria baseada em faces 
permanece mesmo com o 
avanço da idade do indiví-
duo, enquanto a precisão 
das impressões digitais 
diminui. Logo, o controle 
é maior e mais efetivo.

Fonte e mais informações: (www.
dimep.com.br).

COMO A LIDERANçA PODE PREPARAR O tIME PARA 
uMA RECuPERAçãO RáPIDA DEPOIs DA CRIsE?
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News@tI

Allis Field Marketing promove primeira 
super Live do Varejo

@Os treze anos de mercado e o domínio completo do que 
funciona no Ponto de Venda (PDV) posicionam a Allis 

(www.allis.com.br) como pioneira e maior especialista em Field 
Marketing do País. A empresa que atua com soluções para a 
indústria, promove a 1ª Super Live do Varejo, no dia 20, às 16h. 
Seguindo o tema "Redescobrindo o Varejo Físico Pós Covid-19", 
o papo virtual contará com grandes nomes do mercado, como 
Daniela Motta - executiva comercial da Global Accounts, Trade 
Marketing e VP Shopper Marketing POPAI Brasil -, Tania Zahar 
Miné - fundadora da Trade Design, professora da ESPM/FIA -, e, 
Tatiana Thomaz - referência em Comportamento do Consumidor 
& Shopper Marketing. A live contará também com a participação 
do Rosemberg Souza, COO da Allis que é especialista em Gestão 
de Pessoas no Varejo, e, André Romero, diretor da Allis Comuni-
cação, especialista em construção de marcas no PDV (https://bit.
ly/ALLISSUPERLIVE).   Leia a coluna  completa na página 2
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uma pessoa entre, 
outra deverá sair.

Como 
funciona o 
Reconhecimento 
Facial?

Cada pessoa tem 
um padrão único 
de traços faciais, 

assim como as impressões 
digitais. O que esta tecnologia 
faz é localizar todos esses tra-
ços e uni-los como se fossem 
um grande quebra-cabeça. 
O primeiro passo é fazer a 
localização desses pontos, 
analisando alguns aspectos da 
face, como a distância entre os 
olhos, o comprimento do nariz, 
o formato da boca, entre outros. 

As informações são arma-
zenadas em forma de algorit-
mos em um banco de dados. 
Posteriormente, quando é 
preciso utilizar a tecnologia 
para alguma função, eles são 
reconhecidos por meio de 

Passar de 
“trabalhador” para 
“aposentado” 
é como 
desembarcar 
na Lua.

Passa de 300 mil
O número de mortes por Covid-19  

em todo o mundo ultrapassou a marca 
de 300 mil ontem (14), informou o 
balanço da universidade americana 
Johns Hopkins. Até as 14h50, foram 
registrados 300.074 óbitos desde a 
primeira confirmação da doença em 
dezembro, na China. De acordo com os 
dados, existem 4.405.019 pessoas con-
taminadas no mundo. Lideram a lista 
de mortos: Estados Unidos (84.985), 
Reino Unido (33.692), Itália (31.368), 
Espanha (27.104), França (27.077) e 
Brasil (13.555) - (Ansa).
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