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Com diversos modelos e tamanhos disponíveis no mercado, além de 
preços para variadas classes sociais, o barco está ganhando mais espaço 
no Brasil. Em tempos de pandemia, é considerado um lazer seguro e pri-
vativo. Atualmente, segundo dados da Acobar (Associação Brasileira dos 
Construtores de Barcos e Seus Implementos), o país conta com uma frota 
em torno de 700 mil barcos. Clima apropriado para navegação, mais de 
8,5 mil km de costa e 60 mil km de vias navegáveis interiores, como lagos 
e rios, além do crescimento da infraestrutura de marinas e iates clubes 
contribuem para o desenvolvimento náutico.  

Vai comprar o primeiro barco? 

Segundo dados do IBGE, cerca de 60 milhões de crianças e adoles-
centes estão longe das escolas desde o início da pandemia, que exige 
distanciamento social. Pelo fato de estarem em casa há mais de cem 
dias, os conflitos podem surgir na convivência familiar, entre crianças, 
adolescentes e adultos. Nesse contexto, como lidar com os conflitos 
dentro de casa? Segundo o especialista, Diego Oliveira de Lima, di-
retor do Marista Escola Social Irmão Acácio, em Londrina, primeiro é 
fundamental compreender o universo das dúvidas e incertezas de cada 
etapa da vida, principalmente nesse momento em que estamos.  

Como mediar conflitos em casa
Dentro deste novo cenário, as marcas precisam se reencontrar com 

seus clientes, se reconectar, com a cadência apropriada e o equilíbrio 
entre mensagens comerciais e de marca. Para ajudar, a Adsmovil, 
com base em relatórios da Ad Colony, elaborou um guia especial, 
onde reuniu os principais conceitos de publicidade com sugestões de 
ações específicas. O material apresenta aspectos importantes que os 
anunciantes devem levar em consideração ao criar uma estratégia de 
comunicação para o período de pandemia.  

Manter as conexões com os clientes

Freepik

Negócios em Pauta

Rastreando a Bagagem 
Ficar sem saber aonde exatamente está a mala não é 

mais uma questão para clientes que voam com a Azul. A 
companhia criou uma ferramenta de rastreio de bagagem 
que monitora o caminho das malas desde o despacho no 
check-in até a entrega no destino final. Em Cuiabá, onde 
os testes foram feitos, os índices de extravio de bagagem 
vem diminuindo a cada dia nos voos da empresa. Com o 
“traking code”, a mala é rastreada a cada manuseio. Por 
meio do aplicativo da Azul, o cliente recebe notificações 
sobre as diferentes etapas de movimentação de sua ba-
gagem.    Leia a coluna completa na página 3
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“Money Heart Sales Code”

@A idealizadora do método “Empreender com Afeto”, 
onde o empreendedor aprende a magia de conciliar 

vida pessoal e profissional e, ainda, consegue sucesso em 
ambas as áreas, Ana Lebear, vai disponibilizar gratuitamente 
o conteúdo exclusivo de um outro programa... “Money Heart
Sales Code”, um método completo para vender mais e melhor 
e atrelar o coração do empresário às vendas, para ter mais
resultado, com menos esforço. Neste curso, Ana apresenta
métricas de venda online para que se tornem constantes e
mostra que é possível ter esse fluxo de vendas gerando uma
renda contínua na sua empresa, sem ter que forçar o processo 
de compra. Disponível até dia 10 deste mês, a inscrição para
o conteúdo gratuito, pode ser feita através deste link: https://
analebear.com/workshop/mhsc/cadastro/ Leia a coluna 
 completa na página 2
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O Coronavírus mudou 
completamente a nossa 
vida e após três meses 
de rotina alterada, a 
pandemia já trouxe 
alguns ensinamentos para 
empresas e a sociedade 
como todo

Mas aqui falando do nosso 
universo de tecnologia, o 

que aprendemos? Um meme que 
circula nas redes sociais e apli-
cativos de conversa exemplifica 
o momento atual.

Ele diz que não foi o CEO, CIO 
e/ou CDO que acelerou a tão 
falada transformação digital, e 
sim, a Covid-19. Para o mercado 
corporativo, a possibilidade de 
ganho mais visível, até agora, é 
o home office, por outro lado, o
isolamento também abriu espaço 
para outras tendências de Tec-
nologia, e aqui listo três:

1DevOpSec - No momento 
atual, quem se adaptou mais 
rápido, conseguiu minimizar 
os impactos da crise. Com isso, 
daqui para frente, um movimento 
que deve ganhar força é adoção 
da DevOpSec. Quando falamos 
do ciclo de desenvolvimento de 
software, a interação humana 
deixa espaço para falhas -- por 
isso, o feedback rápido e seguro 
é a chave para adaptação exigida. 

Com DevOpSec, a união das 
práticas de Desenvolvimento, 
Operação e Segurança com au-
tomatização, as validações são 
contínuas a cada alteração. O 
código é compilado, os requisitos 
de segurança são checados e as 

Três tendências de Tecnologia 
para o mundo pós-pandemia
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regras funcionais validadas. Uma 
vez que está tudo conferido, a 
produção é atualizada com uma 
nova versão e no final do proces-
so o cliente é avisado que uma 
atualização está disponível para 
ele utilizar. 

A metodologia é uma alterna-
tiva para dar a velocidade que o 
mundo digital pede, sem abrir 
mão das credenciais de segu-
rança e qualidade. E por que 
esse conceito tende a ganhar 
mais espaço no pós-pandemia? 
Simples. Ter processos rápidos 
permite encontrar soluções rá-
pidas e aumentar a velocidade 
do ciclo de feedback. 

2Dados e algoritmos - O 
mercado fala de inteligência de 
dados há um bom tempo, mas a 
análise efetiva de grandes volu-
mes de informações só passou 
a ser possível "recentemente", 
com a criação de tecnologias 
mais modernas e uma internet 
mais rápida. Fazendo uma ana-
logia simples, comparar fotos 
de gato com cachorro está mais 

Todo mundo sabe que no Bra-
sil, sem a documentação correta, 
simplesmente não é possível 
contratar um novo colaborador. 
Como atestar que o comprovante 
de residência é valido se o País 
tem uma base com mais de 300 
milhões de endereços? Se em 
cada região ele tem um padrão 
diferente? Algoritmos! 

3Colaboração - O con-
ceito de comunidade também 
crescerá após a crise. Já é um 
consenso que tecnologia não se 
faz sozinho e que trabalhar em 
rede é uma maneira eficaz de 
acelerar a inovação. E neste con-
texto, abrir mão da propriedade 
intelectual em prol da comuni-
dade desenvolvedora, o chamado 
software open source ou código 
aberto, deve despontar. 

Permitir que qualquer de-
senvolvedor teste evolua o seu 
software ainda é uma barreira a 
ser vencida por muitas empresas, 
mas um movimento forte avança 
e tem entre os adeptos gigantes 
como Netflix e Facebok. 

O "novo normal" já está entre 
nós e a tecnologia terá um papel 
fundamental no mundo que esta-
mos criando a partir desta crise. 

Sairemos desse momento 
mais digitais do que nunca e 
isso exigirá dos profissionais 
e empresas de TI pensar em 
soluções rápidas -- seja usando 
DevOpSecs na criação de novos 
processos, investindo em algorit-
mos para análises inteligentes ou 
colaborando com o ecossistema 
de inovação e desenvolvimento. 

(Fonte: Daniel Peralles é diretor de 
engenharia de produto da ao³.

Para o mercado 
corporativo, a 
possibilidade de 
ganho mais visível, 
até agora, é o home 
office, por outro 
lado, o isolamento 
também abriu 
espaço para outras 
tendências de 
Tecnologia

simples, descobrir a raça de cada 
um está começando a ser mais 
fácil, mas identificar os padrões 
de comportamento deles ainda 
é um desafio. 

Daqui para frente veremos 
crescer o uso de algoritmos, 
inclusive para soluções de pro-
blemas gerados pela Covid-19. 
Por exemplo, com o isolamento, 
contratar virou uma tarefa de-
safiadora para profissionais de 
RH, que precisam digitalizar os 
processos de admissão. 

"CASH IS kINg". A COVID-19 
ESVAzIOu MEu CAIxA, E AgORA?

CAPTAçãO IMEDIATA DE RECuRSOS

   Leia na página 6

Campinas retrocede 
Com a piora na taxa de ocupação de 

leitos de UTIs destinados ao tratamento 
de casos de Coronavírus, a região de 
Campinas, terá que retroceder de fase, 
voltando à fase 1-vermelha, de alerta 
máximo a partir desta segunda-feira 
(6). A região voltará à quarentena, 
só podendo abrir os serviços consi-
derados essenciais, como logística, 
abastecimento, segurança e saúde. 
Permanecem na fase vermelha as 
regiões de Araçatuba, Bauru, Franca, 
Marília, Piracicaba, Presidente Pruden-
te, Registro, Ribeirão Preto e Sorocaba.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cash-is-king-a-covid-19-esvaziou-meu-caixa-e-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-a-06-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-a-06-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-04-a-06-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vai-comprar-o-primeiro-barco/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-mediar-conflitos-em-casa-durante-o-periodo-de-isolamento-social/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-as-marcas-determinam-seu-papel-seu-tom-de-voz-para-manter-as-conexoes-com-os-clientes/



