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News@TI
Startup de integração Loonar inicia operação

@A Loonar, startup de integração e soluções em tecnologia, acaba 
de iniciar suas atividades com a missão de simplificar, por meio de 

soluções personalizadas, os processos e a gestão das nuvens de seus 
clientes. A empresa começa a operar em um cenário de alta demanda 
por terceirização do gerenciamento de serviços de agilidade e cloud 
computing, gerada pela complexidade de processos que envolvem dife-
rentes times, nuvens e tecnologias ao mesmo tempo. "Nosso objetivo é 
dar vazão e simplificar o processo dos clientes, cujo ambiente está caótico 
demais para ser atendido com as ferramentas que eles têm disponíveis", 
afirma Renato Censi, um dos sócios da startup (https://loonar.com.br).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 06 a 08 de fevereiro 2021 Negócios2 Negócios
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Cinco aplicativos que já fazem 
parte da rotina da terceira idade
Com o aumento do envelhecimento da população, empresas têm investido na inclusão digital com funcionalidades 
específicas para pessoas com mais de 60 anos

OpiniãO
Uma das competências 

importantes para 
profissionais de sucesso

Uma das principais 
competências e 
habilidades procurada 
nos profissionais, 
pelas empresas é a 
gestão de conflitos. 

Nos tempos atuais, há 
cada vez mais diver-
sidade de pessoas 

dentro das organizações, 
com idades, valores e per-
sonalidades distintas. Esse 
ambiente, que é extrema-
mente positivo, é também 
uma perfeita arena para 
geração de divergências ou 
incompatibilidades.

Apesar de ter uma conota-
ção negativa muitas vezes, a 
gestão de conflitos, quando 
bem feita, promove a tão 
falada inovação. Quando 
discutimos ideias com al-
guém, nem sempre haverá 
plena concordância, mas 
dois pontos de vista podem 
gerar uma terceira solução 
adaptada.

Por outro lado, gerir confli-
tos tem seus desafios. Afinal, 
para que você faça uma boa 
mediação, estando inserido 
no conflito ou intercedendo 
na discordância entre duas 
pessoas, é primordial ter 
controle emocional, escuta 
ativa e empatia, ou seja, se 
colocar no lugar do próximo. 
Além disso, ter uma mente 
aberta, porque sempre 
existe a chance de mudar 
de opinião quando damos 
a oportunidade do outro se 
expressar.

Em um mundo cada vez 
mais polarizado, onde cada 
um se posiciona de um lado, 
é muito importante saber 
gerenciar conflitos, pois 
isso afeta diretamente a 
sua credibilidade e impacta 
o desenvolvimento da sua 
carreira. E, para resolver 
muitas divergências, a co-
municação eficaz é a chave. 

Ser claro, objetivo, direto, 
cortês e conversar olho no 
olho aumenta consideravel-
mente as chances de se ter 
uma boa resolução. Quer 
alcançar o sucesso profis-
sional e pessoal? Aprenda 
a gerenciar conflitos.  Isso é 
cada vez mais presente em 
nosso dia a dia.

Para você que já é um 
líder ou deseja ser, mediar 
conflitos faz parte do dia 
a dia, e é preciso maestria 
para a condução desses pro-
cessos. Sendo assim, líderes 
que não sabem administrar 
adequadamente situações 
de conflitos em sua equipe 
de liderados perdem os bons 
talentos, que saem em busca 
de um local de trabalho mais 
saudável e seguro. 

Se falamos tanto em qua-
lidade de vida, propósito e 
legado, estar em um lugar 
onde você seja desafiado e 

que tenha um clima harmo-
nioso é de extrema impor-
tância. Vale lembrar que, 
hoje em dia, não apenas a 
empresa “dá as cartas”, mas 
também os colaboradores. 
Isso significa que todos 
podem decidir se desejam 
continuar ou romper a re-
lação profissional.

Ambientes conflituosos, 
inclusive, geram queda de 
faturamento, uma vez que 
os resultados serão impac-
tados. Isso porque há perda 
na qualidade do trabalho, 
clima organizacional nega-
tivo, intensas rivalidades 
e disputas, o que afeta, 
também, o nível de atendi-
mento ao cliente. Ou seja, 
ingredientes certos para o 
insucesso da organização.

Quando você for o media-
dor do conflito, a sugestão é 
que se reúna com as partes 
envolvidas e ouça os argu-
mentos de cada uma. O seu 
papel principal é facilitar a 
comunicação dos partici-
pantes, com escuta ativa. 
Crie uma oportunidade para 
que os profissionais discu-
tam as próprias ideias e 
estratégias para resolver as 
questões. Se eles não conse-
guirem um entendimento, é 
importante que você, como 
líder, dê tratativa à situação, 
para não provocar impactos 
na entrega dos resultados.

Da mesma forma, é mui-
to interessante ajudar os 
liderados a conquistar essa 
competência de gestão de 
conflitos, a fim de cons-
truir um ambiente com 
pensamentos diversos e 
discordância saudável e 
administrável. Saiba que 
conflitos sadios são aqueles 
que questionam o status 
quo, ou seja, como as coisas 
são feitas, e promovem a tão 
falada inovação.

Com estruturas cada vez 
mais enxutas e o mundo 
corporativo cada vez mais 
competitivo, apenas aque-
les que tiverem controle 
emocional e conseguirem 
adotar o máximo de compe-
tências e habilidades, as tão 
faladas soft skills, para a ges-
tão de conflitos em seu dia a 
dia, terão maiores chances 
de êxito em sua carreira 
profissional. E aqui entra 
o tão falado protagonismo, 
uma vez que cabe a cada 
um decidir qual imagem 
deixará em cada interação, 
com outras pessoas. 

E vale lembrar que ge-
rir conflitos com controle 
emocional é necessário do 
estagiário ao presidente das 
organizações.

(*) -  Autor do livro “Contratado ou 
Demitido/só depende de você” e 

professor convidado da Fundação 
Dom Cabral para matérias de gestão 
de pessoas, é CEO, board advisor e 

headhunter da Prime Talent.

David Braga (*)

Foto de Anna Shvets no Pexels

Agenda e notificações virtuais
O MyTherapy é um dispositivo dispo-

nível para tablets e celulares que ajuda 
a administrar o uso de medicamentos, 
além de consultas médicas. O aplicativo 
envia lembretes sobre os horários  e 
orienta também sobre o tempo re-
comendado para realizar atividades 
físicas. É  possível gerenciar o plano 
de saúde, incluir sintomas clínicos e 
ficar ciente sobre o tempo de duração 
desses efeitos. Para idosos que desejam 
apenas o módulo de acompanhamento 
sobre administração médica, existe o 
“Caixa de Remédios” que avisa a quan-
tidade que deve ser ingerida.

Catálogos de atividades físicas 
O Easy Idoso conta com um catálogo 

de atividades físicas para a população 
idosa. Além disso, o aplicativo que 
pode ser baixado no celular ou tablet - 
disponível gratuitamente para Android 
e iOS -, apresenta e sugere, também, 
estabelecimentos de saúde, casas de 
repouso, associações de terceira ida-
de, centros de beleza e atividades de 
entretenimento. O uso desse tipo dessa 
tecnologia é uma tendência constante 
tanto para questões relacionadas a con-
dições clínicas quanto para serviços de 
entretenimento, a organização da vida 
diária, interação social, entre outros.

idade, decorá-las pode ser um grande 
desafio. O LastPass surgiu como uma 
forma para organizar senhas e logins em 
um só lugar. O acesso é criptografado 
e só o usuário consegue entrar, então 
a segurança é certeira. Disponível para 
Android e iOS. 

Crédito consignado seguro e online
A Prestho criou um aplicativo de 

crédito consignado personalizado para 
pessoas acima de 60 anos. A tecnologia 
foi desenvolvida para ajudar o idoso a 
se sentir à vontade no mundo digital, 
com diferenciais como fontes maiores, 
linguagem adaptada para o público, co-
res, personalização no canal de atendi-
mento, navegação fácil, dicas de saúde, 
alerta de golpes e educação financeira. 
No app, o usuário consegue ter acesso 
facilitado para simular e contratar um 
empréstimo ou solicitar um cartão de 
crédito consignado, 24 horas do dia, 
todos os dias do ano, sem interferên-
cia de outra pessoa e sem precisar se 
locomover até o banco.  O objetivo é 
ser transparente e dar autonomia para 
que o usuário entenda a operação de 
crédito e contrate de forma consciente. 
O aplicativo que pode ser baixado gra-
tuitamente garante também o histórico 
de todas as operações contratadas, além 
de todas as conversas. 

Com a inclusão digital a população 
superior aos 60 anos têm acessa-
do cada vez mais os aplicativos 

e sites da internet. De acordo com o 
IBGE, o Brasil possui 28 milhões de 
idosos, cerca de 13% da população 
total. A OMS estima que, o Brasil, até 
2025, será o sexto país do mundo com 
o maior número de pessoas idosas. Já 
em 2060 as pessoas com mais de 60 
anos terão praticamente triplicado, 
sairemos de 30,3 milhões, chegando a 
58,2 milhões - o equivalente a 25,5% 
da população. Pensando nisso, nos 
últimos anos surgiram diversas opções 
de apps úteis para a terceira idade, que 
simplificam o dia a dia desse público. 
Atividades que podem parecer simples 
para a maioria das pessoas, represen-
tam um desafio para quem é iniciante 
no uso da tecnologia

Considerando o momento que esta-
mos vivendo e com muitos idosos em 
casa, a tecnologia tem ajudado milhares 
de aposentados em tarefas do dia a 
dia. Além de aproximá-los da família 
por meio de chamadas de vídeos, por 
exemplo, é possível encontrar diversas 
soluções que ajudam em atividades 
rotineiras, como transferir dinheiro, 
organizar rotina de medicamentos, 
marcar consultas médicas e até fazer 
atividades físicas.

Cinco apps que já fazem parte da 
rotina da terceira idade que você 
precisa conhecer
Tutorial para conhecer novas tec-
nologias

Algumas pessoas mais velhas não 
têm tanta facilidade para mexer em 
produtos tecnológicos, por isso podem 
precisar de uma ajuda. O iDosos oferece 
esse “empurrãozinho”, promovendo 
tutoriais interativos que explicam as 
funções básicas de um smartphone. 
Há também narração em áudio com o 
passo a passo. Disponível gratuitamente 
para Android. 

Lembrete de todas as senhas e 
acessos

Quem nunca esqueceu uma senha que 
atire a primeira pedra. Não importa a 

O período de férias escolares é sem-
pre um desafio para os pais. Passar mais 
tempo em casa implica em pensar em 
estratégias para entreter crianças e 
adolescentes, e o uso de dispositivos 
tecnológicos é um dos recursos mais 
usados. O que devemos lembrar é que 
a Internet é um espaço muito útil para 
o lazer, estudos e até para a comunica-
ção com os amigos ,que durante esses 
meses podem ficar mais distantes, mas 
o seu uso deve ser feito de maneira 
responsável e consciente.

A recomendação é para que pais 
busquem o máximo de informações 
possível sobre ataques, ameaças e 
golpes que costumam ocorrer no 
ambiente digital. Acompanhar sites 
especializados no assunto e ficar por 
dentro de atualizações sobre redes 
sociais e conteúdos digitais é um ótimo 
começo. Costumo dizer que o conhe-
cimento e a consequente conscien-
tização sobre o uso saudável desses 
recursos é capaz de evitar transtornos 
muito além dos financeiros, como o 
vazamento de informações sigilosas 
sobre a pessoa, por exemplo. É função 
dos pais proporcionar uma navegação 
segura para seus filhos, ainda que seja 
a título de passatempo. 

Digo isso porque, como profissional 
da segurança da informação, vivemos 

Como pais podem manter a segurança digital 
dos filhos durante as férias

sobre navegação segura: o DigiPais. 
Para além do blog, o monitoramento 
das atividades dos filhos, sabendo 
que tipo de aplicativos utilizam, com 
quem se comunicam e quais atividades 
costumam realizar online é um fator 
que auxilia na prevenção de ataques. 

E mesmo que você seja um pai ou 
uma mãe super digital, não esqueça de 
manter os dispositivos sempre prote-
gidos com uma solução de segurança 
adequada e constantemente atualiza-
da. São várias as opções disponíveis 
no mercado, algumas até direcionadas 
para o controle dos pais, facilitando 
essa prevenção. Utilizar o duplo fator 
de autenticação nas redes sociais do 
seu filho também ajuda a impedir que 
ele seja vítima de um ciberataque, 
assim como proteger dispositivos e 
contas com senhas robustas. 

Por fim, mas não menos importan-
te, converse sobre esses riscos e os 
cuidados a serem tomados para que 
a navegação pela Internet seja feita 
de forma segura e saudável. Seguindo 
essas dicas ao longo de todo o ano, 
você pode ficar mais tranquilo para 
aproveitar as férias com diversão e 
segurança junto com os pequenos.

(Fonte: Daniel Cunha Barbosa, especialista em 
segurança da informação da ESET no Brasil)

um 2020 em que houve um grande 
crescimento no número de ameaças 
virtuais. Muitas delas tiveram disposi-
tivos tecnológicos direcionados para o 
público infantil como alvo. Ameaças de 
phishing, malware em arquivos de filmes 
e até ataques por meio de redes sociais 
foram percebidos nos últimos tempos, 
o que gerou uma necessidade maior a 
respeito das atividades que crianças e 
adolescentes costumam fazer online. 

É importante salientar que não estou 
demonizando o uso de dispositivos tec-
nológicos. Pelo contrário, são muitos os 
recursos dessas ferramentas que trans-
formam o dia a dia e deixam a rotina 
mais divertida. Mesmo assim, há que se 
considerar que o uso de smartphones 
e computadores permite que o público 
infanto-juvenil possa acessar redes so-
ciais, e-mails e conteúdos maliciosos sem 
que saibam que estão caindo em uma 
armadilha de um cibercriminoso. Quan-
tas não foram as notícias sobre crianças 
que acabavam fornecendo informações 
pessoais para desconhecidos por acre-
ditarem se tratar de um amigo virtual? 

O que precisa estar claro é que é funda-
mental que pais e responsáveis saibam, 
cada vez mais, a respeito desses perigos e 
como evitá-los. Para ajudar nisso, a ESET 
dispõe de um blog especialmente para 
pais e educadores que queiram aprender 

Idosos conectados


