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Com muitas empresas ao redor do mundo sendo forçadas a mudar suas 
práticas de negócios por causa da Covid-19, essa moeda se tornou ainda 
mais atraente para os cibercriminosos. A pressa de mobilizar uma força de 
trabalho remoto pode ter feito com que medidas robustas de segurança 
e práticas de continuidade de negócios tenham caído no esquecimento. 
Exemplos históricos, bem como os de nossa própria pesquisa, demonstram 
o potencial custo de não fazer backup. No entanto, existem algumas etapas 
simples e eficazes que os líderes de negócios e os tomadores de decisão de 
TI podem adotar para manter seus dados e negócios em segurança.   

Fazendo backup do seu negócio

Há tanto hype em torno da inteligência artificial (IA) no momento 
que corremos o risco de perder de vista o que realmente é, sem falar em 
como avançar na tecnologia para enfrentar alguns dos maiores desafios 
sociais do mundo - da pobreza à saúde. Parece que todo mundo está 
falando sobre IA e oferecendo soluções que podem mudar o mundo. 
Infelizmente, ainda existem muitos mitos circulando em torno da IA, 
sobre o que é e o que não é.   

Inteligência Artificial para o bem social
Para evitar o atropelo nas contas e se organizar melhor com as 

finanças, especialistas indicam algumas ações que podem ser ado-
tadas no nosso dia a dia. Repensar hábitos, por exemplo, além de 
fazer substituições, são iniciativas que podem interferir diretamente 
nas despesas e auxiliar na busca por uma vida financeira saudável. 
De acordo com a Simplic - fintech de crédito online - a organização 
financeira se tornou algo ainda essencial e pode ajudar principalmente 
em momentos de corte de orçamento.   

Economizar e ainda ganhar 
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Negócios em Pauta

Eficiência e Produtividade
A Embraer entregou à FAB o terceiro avião de transporte 

multimissão KC-390 Millennium de série. A aeronave será 
operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa. Da 
mesma forma que as duas unidades entregues em 2019 e 
as demais 25 aeronaves a serem entregues, essa terceira 
unidade é preparada para realizar missões de reabasteci-
mento aéreo, com a designação KC-390 Millennium. Projeto 
conjunto da FAB com a Embraer, foi desenvolvido para 
estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade 
na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor 
custo do ciclo de vida do mercado.    Leia a coluna com-
pleta na página 3
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News@TI

Profissionais da cadeia de eventos, hotelaria e 
viagens debatem como enfrentar a crise setorial

@Hoje (30) no período da manhã, o Centro de Contingência 
do novo Coronavírus e do Comitê Econômico Extraordi-

nário do Estado de São Paulo devem pautar e deliberar sobre 
antecipar a realização dos eventos de negócios b2b da fase verde 
(abertura parcial) para a fase do amarelo (flexibilização). Já, às 
16 horas, Daniel Galante, que é o Diretor Geral da GL Eventos, 
gestor do centro de convenções São Paulo Expo e diretor da 
Ubrafe, participará do Webinar organizado pela Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo. Na pauta: Quais 
ações empresariais sua organização está fazendo para o novo 
mundo, pós-COVID-19? inscrições gratuitas acessando o link: 
https://bit.ly/3dynbLw.   Leia a coluna  completa na página 2
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O mundo nunca mais 
será o mesmo. Com a 
pandemia da Covid-19, 
tivemos que nos adaptar 
à distância, ao isolamento 
e à mudança completa de 
rotina

Quem estava acostumado 
a acordar cedo, tomar 

um rápido café da manhã e 
encarar longos minutos – às 
vezes, horas – no trânsito 
para chegar ao trabalho ficou 
com uma sensação estranha 
ao ouvir o despertador tocar 
mais tarde. Isso lá no começo 
da quarentena. 

As empresas, por outro lado, 
tiveram de criar mecanismos 
para que as atividades continu-
assem sendo cumpridas, com 
preocupação com os funcio-
nários e a saúde financeira do 
negócio. Um verdadeiro caos.

Hoje, com todas as incerte-
zas que ainda nos esperam, já 
aprendemos a lidar com este 
novo cenário. 

Reuniões virtuais, videocon-
ferências e plataformas digitais 
de organização de tarefas 
integraram nosso dia a dia e, 
quanto mais tempo passa, mais 
nos perguntamos: saberemos 
voltar ao que era normal? Ou, 
melhor, vamos querer voltar ao 
que éramos antes?

De acordo com a FGV, 67,4% 
dos brasileiros com trabalho 
formal estão trabalhando re-
motamente. Além disso, uma 
pesquisa da ISE Business Scho-

Como será o trabalho remoto 
no pós-pandemia?
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ol mostra que o home office 
tem gerado experiências muito 
positivas para as empresas. 
Segundo o levantamento, 80% 
dos gestores disserem gostar 
da nova maneira de trabalhar. 

As equipes também elogiam 
o home office, como mostra o 
Instituto Renoma. Um levan-
tamento recente aponta que 
44% dos funcionários formais 
aprovam o trabalho a distân-
cia, enquanto apenas 16% dos 
empregados mostraram-se 
contrários. Se, por um lado, 
a pandemia atrasou diversos 
planos, no âmbito do trabalho, 
ela acelerou muitas tendências. 

Agora, começam as dúvi-
das: como se preparar para o 
futuro iminente do trabalho 
remoto? Que habilidades são 
importantes para líderes e 
colaboradores? Que outras 
competências o home office 
exige, em relação ao trabalho 
presencial? Em um mundo com 
predominância de home office, 

devem estar alinhados ao pro-
pósito da organização. Outra 
coisa que deve mudar é a ne-
cessidade de todos cumprirem 
o mesmo horário de trabalho. 
Por exemplo: empresas que 
decidirem manter seus escri-
tórios e permitirem o home 
office alguns dias por semana 
deverão ter suas equipes traba-
lhando em escalas, para evitar 
aglomerações. Isso exige com-
prometimento e colaboração 
de todos.

Por fim, manter uma boa 
comunicação talvez seja o 
mais importante dos itens. 
A quarentena está deixando 
todos mais vulneráveis ao es-
tresse, à ansiedade e a doenças 
psicossomáticas, de modo 
geral. O trabalho não pode 
ser mais uma sobrecarga. O 
novo momento pede também 
novas relações entre empresas 
e colaboradores, buscando a 
compreensão e a flexibilização 
de jornadas, prazos e rotinas. 
Deve-se humanizar as relações 
de trabalho.

Apesar de ainda estarmos na 
parte turbulenta do voo com 
destino ao incerto, parte da 
tripulação já começa a aceitar 
a nova realidade e o que ainda 
está por vir. Devemos nos 
manter otimistas, afinal não 
é a primeira grande mudança 
que experimentamos como so-
ciedade. Sairemos mais fortes 
de tudo isso e mais preparados 
para possíveis instabilidades.

(Fonte: Marcos Yabuno Guglielmi 
é coach empresarial certificado da 

ActionCOACH, empresa número 1 do 
mundo em coaching empresarial).

Manter uma boa 
comunicação 
talvez seja o mais 
importante dos 
itens.

três habilidades são essenciais. 
A primeira é o planejamento. As 
relações de trabalho tendem a 
se tornar muito mais horizon-
tais, pensando nos objetivos a 
serem cumpridos e destacando 
o papel fundamental de cada 
colaborador. 

Por isso, os gestores deve-
rão ser verdadeiros líderes, 
dividindo as tarefas e fazendo 
um acompanhamento direto de 
tudo que acontece na empresa. 
Deve haver um crescimento da 
utilização de softwares e plata-
formas de acompanhamento de 
atividades, calendário e lista 
de pendências, inclusive com 
estabelecimento de prazos.

Em seguida, a organiza-
ção. Para que tudo caminhe 
 conforme os planos, todos 

SETOR DE 
SERvIçOS PAROu 
dE CAIR, dIz 
ECONOMISTA DA 
XP INvESTIMENTOS

PERSPECTIvAS
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déficit nas contas públicas
As contas públicas fecharam o 

mês de maio com saldo negativo de  
R$ 126,6 bilhões, informou ontem 
(29) o Tesouro Nacional. O recorde 
no déficit primário, despesas maio-
res que as receitas, sem considerar 
no cálculo os gastos com juros do 
governo central é explicado pelos 
efeitos da pandemia da Covid-19 na 
economia. Em maio de 2019, o déficit 
primário ficou em R$ 14,7 bilhões.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/setor-de-servicos-parou-de-cair-diz-economista-da-xp-investimentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fazendo-backup-do-seu-negocio-informacoes-se-transformaram-em-moeda-na-era-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-dicas-para-economizar-em-casa-e-ainda-ganhar-uma-graninha-extra/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/alavancando-a-inteligencia-artificial-para-o-bem-social/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/reflexoes-na-crise/

