Pendências de CNHs
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Objetivando solucionar as pendências relacionadas à Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), geradas durante o
período da quarentena, o Poupatempo
promove uma força-tarefa que envolverá equipes de 22 unidades distribuídas
pelo Estado. A iniciativa será realizada
das 13h às 17h, neste sábado (10). Interessados deverão fazer o agendamento
por meio do site (www.poupatempo.
sp.gov.br). Os serviços oferecidos são:
primeira habilitação, adição/mudança
de categoria, reabilitação e habilitação
para pessoa com deficiência.
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ferramenta para auxiliar empresas de todos os segmentos

Realidade aumentada na indústria:
quais os ganhos e aplicações
Leia na página 6

Pioneira no mercado de squadsas-a-service no Brasil, a BossaBox,
startup criada em 2017, tem como
propósito reunir profissionais
qualificados de diferentes
partes do país em times para o
desenvolvimento de produtos
digitais para corporates e
enterprises.

Ciência e Tecnologia

C

om metodologia de recrutamento
própria, a empresa adota o modelo
remoto de team building, unindo um time
de profissionais qualificados espalhados por
todo país que se conectam diretamente com
as principais necessidades de cada projeto,
com experiências em áreas distintas.
Com mais de 10 mil profissionais cadastrados, a empresa oferece soluções para
marcas como Unidas, Omo, Multicoisas e
Hering. Conhecidos como prolancers, os
especialistas selecionados pela plataforma
atuam como desenvolvedores, product
managers e product designers.
"Ao contrário de outras empresas de
freelancers, unimos profissionais que
‘deem match’ na forma de trabalhar e nas
principais necessidades a serem entregues,
focando mais na qualidade e conexão do
time de criação do que no preenchimento
de vagas", explica João Zanocelo.
Dentro do processo de seleção, estão
incluídos testes de múltipla escolha voltados a cada tipo de linguagem dos desenvolvedores, como HTML, CSS, React
e Node.js, entre outros. Dessa forma, a
empresa seleciona profissionais altamente capacitados, garantindo a excelência
das entregas dos squads. Além do foco
na qualidade de seu produto, a startup é
guiada pelo conceito da passion economy,
em que os profissionais buscam no trabalho
um propósito que vá além do crescimento
profissional ou financeiro.
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Startup cria metodologia própria de
seleção de times de tecnologia

Negócios em Pauta

A BossaBox adota metodologias e oferece conteúdos para que seus prolancers
contribuam com o mercado de tecnologia e
que encontrem nas ferramentas oferecidas
pela plataforma um meio de se empoderar
e crescer profissionalmente, por meio de
capacitação contínua.
Para garantir uma base de profissionais
qualificada, o processo de seleção conta
com uma semana de imersão dos prolancers
junto ao time selecionado para o squad,
assim como imersões iniciais em cada
projeto, por meio das quais são conhecidos
os principais aspectos do produto a ser
desenvolvido.
Os prolancers também recebem o feedback 360º, que conta com o envolvimento
do cliente e dos membros dos squads, além
de integrantes da equipe interna da Bossa
Box. Sempre focada na agilidade de criação
dos times de tecnologia, que é feita em até
5 dias, a empresa une os prolancers para
desenvolver os projetos durante o período
necessário.
Além de uma entrega de qualidade para
as empresas, o formato promove a inclusão de profissionais que não residem nos

Quais redes sociais para os negócios
Saber usar as redes sociais é determinante para o sucesso de um
negócio, mas é comum a dúvida sobre qual plataforma é a melhor para
investir tempo, dinheiro e o conteúdo do seu negócio para ter retorno.
A resposta é simples: todas. “Não existe plataforma boa ou ruim, todas
têm sua audiência”, afirma o consultor de negócios e marketing digital
David Johny. O guru de muitos empreendedores explica que o segredo
é entender o que cada uma pode oferecer.

100 dias pós-Covid-19 - O novo normal
Não há dúvida de que esse ano será um marco histórico. Em breve,
os livros relatarão o mundo com antes e depois de 2020. O planeta,
que vivia um tsunami de transformações, frente às tecnologias disruptivas que marcavam uma mudança de era, conhecida como a quarta
revolução industrial, foi catalisada pela Covid-19, acelerando ainda
mais essa transformação. O mundo se viu vulnerável. Fábricas paradas, comércio fechado, turismo inexistente, hospitais lotados foram
apenas alguns fenômenos que presenciamos nesses últimos meses.
O mundo das organizações se deparou com um vírus de proporções
exponenciais.

principais pólos tecnológicos, contribuindo
para a geração de renda para profissionais
das mais diversas regiões do País e para a
ampliação do acesso ao setor de tecnologia.
O tempo médio dos projetos é de 12
meses e, finalizado um contrato, a maioria
dos profissionais prossegue com a criação
de outros produtos dentro da plataforma
- com alguns profissionais estratégicos e
que trabalhem bem juntos podendo se
reunir novamente em futuros trabalhos.
Para os profissionais que desejam aderir à
plataforma basta se cadastrar em (http://
bossabox.com/para-profissionais).
Após o cadastro inicial, o usuário irá
realizar testes e desafios práticos para
que a empresa entenda suas habilidades e
competências dentro da área em que atua.
Sempre que novas vagas forem abertas, a
plataforma envia por e-mail um aviso de
vaga que seja compatível ao interesse e
competências do profissional.
Para as empresas, a plataforma entenderá exatamente qual o produto e estratégia
que o cliente espera e com base nessa
análise prévia, alocará os(as) melhores
profissionais para executar o projeto.

Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)
SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) é basicamente
uma rede de longa distância, mas definida por software. A solução é
cotada como uma estrada que vai abrir os caminhos para a habilitação
da transformação digital nas empresas. Em outras palavras, é a base
para que tecnologias inovadoras sejam adotadas, e o primeiro passo
para tornar as empresas verdadeiramente digitais. De forma geral, as
WANs, Wide Area Networks, servem para conectar diversas localidades,
como filiais e colaboradores a um data center.
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A Cesar School realiza, entre os próximos dias 14 e 17, a I
Semana de Ciência e Tecnologia, que contará com extensa
programação online. Há opções para todos os gostos no
programa que prevê desde Aplicações de Aprendizagem de
Máquina e Transformação Digital até Design e Introdução à
Ciência da Computação. Ao todo, serão cerca de 50 atividades. Entre as empresas que já confirmaram presença estão
Tim, L’Oréal e Sebrae. Além de alunos de especialização,
mestrado e doutorado de todas as unidades da Cesar School,
o público externo também será bem-vindo. Inscrições gratuitas em (http://www.sympla.com.br/cesarschool).
Leia a coluna completa na página 3
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Como a Ciência de Dados atua no mundo dos
negócios é tema do MasterTalks da FGV EESP

@

O Programa de Pós-Graduação em Finanças e Economia da Escola de Economia de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (FGV EESP) realizará uma série gratuita e
online de MasterTalks. Serão eventos quinzenais e o primeiro
tema é sobre como a Ciência de Dados atua no mundo dos
negócios, nesta sexta-feira, 9, às 12h. Os interessados em
participar devem fazer a inscrição pelo site:http://portal.
fgv.br/eventos/webinar-mastertalks-ciencia-dados-atua-mundo-negocios. Após o cadastro, receberão o endereço do
evento por e-mail. O objetivo da série é promover debates
entre os professores da FGV EESP com especialistas renomados e executivos de grandes empresas com o foco em
finanças e economia. Participa da estreia, Gustavo Ioshpe,
CEO da Big Data, empresa líder em Inteligência artificial
no Brasil. A moderação fica por conta do Prof. Márcio
Holland, coordenador do Programa de Pós-Graduação da
Leia a coluna completa na página 2
EESP (Master).

ABNT faz homenagens
no Dia Mundial da Normalização

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vai comemorar
o Dia Mundial da Normalização, quarta-feira (14), com um evento transmitido por seu canal no Youtube (abntweb), às 16 h. Na oportunidade,
seis personalidades serão homenageadas com o Prêmio Destaque em
Normalização 2020. A ABNT ofereceu sua contribuição à luta contra a
Covid-19 publicando documentos elaborados de forma mais simples e
rápida: as Práticas Recomendadas (PR). Duas delas tratam de máscaras
de proteção, outra orienta a produção de ventiladores pulmonares. Há
também a ABNT PR 1006, que estabelece os requisitos para gerenciamento
dos resíduos gerados nos domicílios pelos pacientes com diagnóstico de
caso suspeito ou confirmado de Covid-19, e a ABNT PR 1007, que trata de
higienização e antissepsia das mãos e limpeza e desinfecção de superfícies.

