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novo corona

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2

Não acredito que exista essa de novo normal após os impactos da 
Covid-19, tanto aqui na Espanha, onde vivo, quanto no Brasil e em 
todos os demais países. O mundo – e a sociedade em seu caminho 
evolutivo natural – sempre esteve em constante mudança, com algumas 
sendo mais abruptas e intensas que outras. Então, mesmo depois desse 
súbito e vasto impacto da pandemia em nossa sociedade, não podemos 
pensar que o “normal” será novo, apenas fruto dos aprendizados e 
das marcantes transformações que estamos vivenciando agora. Em 
outras palavras, quando ele chegar, o suposto “novo normal”, já não 
será “novo” e nem “normal”.   

Não existe o “novo normal”

A pandemia do Coronavírus parou o mundo de um jeito como nunca 
tínhamos visto antes. O FMI apontou uma previsão preocupante que 
alerta sobre o risco de termos a maior recessão econômica desde 1929. 
Frente à crise de 2008, ela já está sendo pior. A pandemia da Covid-19 
afetou todos os setores e tem causado inseguranças na educação, política 
e, sobretudo, na saúde. É até meio clichê falar sobre as oportunidades 
contidas na crise porque há muito se fala sobre isso e, de fato, não nos 
faltam casos de sucesso nascidos em meio a uma crise.   

Colaboração e inovação
Quem não sonha em ter uma equipe produtiva, e que entregue 

sempre ótimos resultados para empresa? Aposto que, se você é ges-
tor, deve estar se perguntando o que é possível fazer para tornar esse 
sonho realidade. Para isso, o meu primeiro conselho é: pense fora da 
caixa e não canse de buscar meios para tornar a sua equipe um time 
empoderado e engajado. Mas se você é da turma do contra, e acredita 
que seus colaboradores nunca serão produtivos, é preciso mudar o 
quanto antes esse mindset pra lá de ultrapassado.   

Como tornar a equipe produtiva

Freepik

Negócios em Pauta

Acreditação Halal
A Cdial Halal acaba de receber a acreditação da Saudi 

Standards Metrology and Quality Organization, órgão téc-
nico do Governo da Arábia Saudita de certificação especial 
para padrões, qualidade e metodologia e tem como res-
ponsabilidade o desenvolvimento e adaptação de padrões 
internacionais. Toda esta metodologia tem facilitado o 
processo de importação e exportação de mercadorias de 
e para o Reino Saudita. De acordo com World’s Top Ex-
ports, cereais e produtos farmacêuticos estão entre os dez 
primeiros produtos mais importados pela Arábia Saudita. 
Mais informações: (www.cdialhalal.com.br).    Leia a 
coluna completa na página 3

gauchazh.com/reprodução

News@TI

Teias da Inovação MCTI on-line

@Em novo formato, agora on-line, o projeto Teias da Ino-
vação MCTI promove mais um evento gratuito hoje (7). 

Nessa edição, um dos convidados é Amure Pinho, presidente 
da Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Com o 
tema “Teias para Startups: Financiamento, Investimento e 
Fomento à Inovação Durante e Pós-Pandemia”, o programa 
abre espaço para o debate sobre como os ecossistemas brasi-
leiros de startups (nascentes ou já em estágio de crescimento) 
estão conseguindo se financiar em meio à pandemia. Assim, 
o objetivo é discutir alternativas, instrumentos e mecanismos 
para dar sequência ou iniciar projetos de inovação no novo 
contexto. A ação tem abrangência nacional, ou seja, qualquer 
pessoa interessada pode se inscrever pelo site www.teiasdai-
novacao.com.br.  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Teias da Inovação MCTI

De acordo com a 
Statista, o surto do 
novo Coronavírus tem 
provocado mudanças 
nas vendas online

Nos primeiros 15 dias de março, 
as vendas de comércio eletrô-

nico no Brasil aumentaram 40% 
em comparação com os primeiros 
15 dias de março de 2019. O cres-
cimento está relacionado ao surto 
da COVID-19. O número de novos 
consumidores online também 
aumentou durante esse mês. As 
vendas na internet de produtos 
relacionados à saúde aumentaram 
mais de 120% no País. 

Com o crescimento das transa-
ções online, é preciso considerar 
os riscos com transações fraudu-
lentas. No Brasil, vemos abusos 
em decorrência de programas 
promocionais para aumentar a 
conversão de clientes. Quando a 
área de marketing de uma empresa 
cria uma promoção para melhorar 
a conversão, ou seja, a entrada de 
novos clientes, em algum momento 
o próprio consumidor ou grupos 
especializados começam a tentar 
tirar proveito desta promoção. 

Quando as operadoras de car-
tões de crédito realizam campa-
nhas para que o usuário ganhe 
pontos, existem fóruns na web que 
explicam até quantos cartões uma 
pessoa deve abrir de uma mesma 
operadora, para ser mais benefi-
ciado com relação à pontuação. 
Há inclusive modos de gerenciar 
esse processo e fazê-lo em gran-
de escala, transformando-se em 
ferramentas de abuso disponíveis 
aos fraudadores. 

Muitas pessoas têm dúvidas 
sobre o que seria uma "identidade 
sintética", que acontece quando 
uma pessoa mal intencionada 

E-commerce cresce em tempos de 
crise: como se prevenir contra fraudes?
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invade uma conta e cria uma 
identidade falsa ao combinar os 
dados roubados com informações 
de terceiros. Essa combinação de 
dados faz com que a "identidade 
sintética" seja difícil de identificar, 
porque não há uma vítima ou, no 
caso, um reclamante. 

No Brasil, por exemplo, é comum 
ver um fraudador usar o número do 
CPF de uma criança para registrar 
uma conta de celular. Isso feito, 
o fraudador usa essa identidade 
para criar um cartão de crédito, 
uma vez que possui um histórico. 
Atualmente, nos EUA, estima-se 
que um terço das instituições finan-
ceiras já identificaram identidades 
sintéticas. 

A previsão é de que esse número 
chegue até 40% nos próximos 
dois anos, devendo gerar danos 
de cerca de 8 bilhões de dólares 
provenientes de identidades sinté-
ticas. Situações de abuso também 
são vistas no setor de alimentos. Há 
empresas que lançam promoções 
para atrair novos consumidores, 
porém o resultado acaba mos-
trando que foram criados perfis 
não desejados e abusivos pelos 
próprios clientes, que deixam de 
usar seu dinheiro para fazer uso do 

• Escolher provedores cer-
tos. Um ponto importante é 
selecionar provedores para 
a promoção, que realmente 
agreguem valor ao processo. 
Mais do que isso, é essencial 
trabalhar o tema com esses 
provedores também;

• Falar sobre os riscos desde 
o início. Ao fazer uma promo-
ção de um novo produto ou 
serviço é importante educar 
o departamento responsável 
pela promoção na empresa, 
alertando quanto aos riscos 
de fraudes desde o início 
do processo. Isto para que o 
departamento não tenha que 
criar novas regras ao final da 
promoção;

• Ter visibilidade. Tenha 
uma visão holística de todo o 
processo;

• Usar a tecnologia a seu 
favor. No mundo digital, é 
difícil reagir sem ter um mode-
lo de machine learning. Com 
machine learning é possível 
extrair os melhores resultados 
no menor tempo de análise;

• Manter o foco. Quais os 
objetivos? Crescer as ven-
das? Melhorar a expectativa 
do cliente? Evitar o maior 
número de fraudes? Talvez 
seja importante pensar em 
um contexto, com objetivos 
como foco. 

Portanto, é essencial que as em-
presas tenham controles internos, 
seja em tempos de crise ou não, 
porém quando se faz uso de solu-
ções antifraudes a assertividade 
pode ser muito maior.

(Fonte: Luciana Lello é General 
Manager South America da Emailage 

(https://emailage.com/pt-br)).

É essencial que as 
empresas tenham 
controles internos, 
seja em tempos 
de crise ou não, 
porém quando se 
faz uso de soluções 
antifraudes a 
assertividade pode 
ser muito maior.

incentivo promocional da marca. 

Na internet, há até um passo 
a passo de como as pessoas mal 
intencionadas podem agir, para 
burlar a promoção e obter vanta-
gens para si mesmas. Para prevenir 
fraudes nas transações online, 
algumas soluções podem ser:

• Compartilhar a informação 
com toda a organização. O 
trabalho de prevenção à frau-
de deve ser feito pela equipe 
responsável por esse tema na 
empresa, porém junto com 
os demais departamentos da 
organização;

A SíNDROME DA 
IMPOSTORA E AS 
MuLHERES NO 
MERCADO DE 
TRAbALHO 

PENSAMENTOS E AçõES
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Imunidade parlamentar
O Congresso do Peru acaba de 

aprovar o fim da imunidade para 
deputados, senadores, presidente 
e para membros do Tribunal Cons-
titucional. O texto foi aprovado por 
110 votos a favor, 13 contrários 
e nenhuma abstenção. Além de 
retirar a imunidade parlamentar, 
o texto autoriza que o mandatário 
seja processado por crimes contra a 
administração pública ainda durante 
o mandato em andamento (Ansa).
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