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O voo do low-code na 
pandemia: questão de 

sobrevivência 

Durante a pandemia, 
a demanda dos 
negócios por 
aplicativos excedeu 
muito o que podíamos 
desenvolver

Era necessário criar 
soluções com mais 
rapidez e que aten-

dessem melhor às expec-
tativas dos clientes naquele 
momento em que o tudo foi 
parar no ambiente digital. 
Desenvolver no modelo 
“tradicional” levaria um 
tempo ao qual as organi-
zações estariam fadadas à 
perda de clientes, receita e 
posições no mercado, quan-
do não à falência. É neste 
contexto que as empresas 
passaram a adotar com 
maior ênfase o low-code 

A ideia por trás de uma 
ferramenta com pouco 
código é permitir que equi-
pes técnicas, assim como 
profissionais de negócios, 
possam codificar aplicativos 
e os colocar no mercado de 
maneira mais ágil, uma vez 
que ela reúne componentes 
e modelos de programação 
que podem ser “reutiliza-
dos”. 

Em outras palavras, as pla-
taformas low-code permi-
tem que os usuários utilizem 
seu tempo ou habilidades de 
maneira mais inteligente, 
acelerando a entrega de pro-
dutos ao consumidor. Não 
é à toa que essa tecnologia 
vigorou como tendência por 
anos consecutivos e agora 
se consolida na agenda de 
negócios. 

Segundo o Gartner, as 
plataformas low-code con-
tinuarão a ser o maior 
componente do mercado 
de tecnologia de desenvol-
vimento até 2022. Para este 
ano, a previsão é que o mer-
cado mundial do setor mo-
vimente US$ 13,8 bilhões, 
um aumento de 22,6% em 
comparação a 2020, quando 
a receita somou US$ 11,2 
bilhões. 

Tal cenário cimentou-se, 
principalmente, à medida 
que as ondas da pandemia 
aumentaram, vislumbrando 

mudanças permanentes 
na forma como o mundo 
funciona: as organizações 
agora não têm escolha a 
não ser configurar práticas, 
produtos e serviços pré-es-
tabelecidos para o universo 
digital. 

Por outro lado, a escassez 
de mão de obra em TI, soma-
da à alta demanda de tempo 
e custo para a qualificação 
desses profissionais “tradi-
cionais”, tem corroborado 
para a formação de uma 
legião de “desenvolvedores” 
low-code. Em média, 41% 
dos funcionários fora de TI 
personalizam ou criam solu-
ções de dados ou tecnologia 
a partir das plataformas 
low-code, aponta o Gartner. 

Frente a esse cenário, 
a previsão é que não só 
profissionais de negócios 
desenvolvam seus próprios 
aplicativos e fluxos de traba-
lho. É preciso que haja uma 
ampliação desta tecnologia 
em programas acadêmicos 
ou próprios por meio do 
incentivo de empresas de-
tentoras de plataformas de 
baixo código, flexibilizando 
licenças e possibilitando 
treinamento com inter-
mediação do processo de 
contratação ou estágio. 

A pandemia validou a 
proposta de valor do low-
code e o fez voar alto para 
suportar o desenvolvimen-
to ágil, adaptando-se às 
necessidades vigentes de 
usuários e clientes de apli-
cativos. Atividades como a 
automatização, a integra-
ção e o desenvolvimento 
de experiências em canais 
digitais se tornaram mais 
descomplicadas e up to date 
à medida que mais empre-
sas habilitaram recursos de 
low-code. 

No longo prazo, fomentar 
o desenvolvimento de pro-
fissionais nesta tecnologia 
deve movimentar ainda 
mais o mercado para supor-
tar a inovação preconizada 
pela Transformação Digital, 
permeando a sobrevivência 
das empresas. 
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BC libera transferências 
bancárias pelo WhatsApp

Horas depois de o presidente do Banco Central (BC), Ro-
berto Campos Neto, anunciar que o órgão liberaria transações 
pelo WhatsApp, o BC autorizou oficialmente as transferências 
bancárias pelo aplicativo. A empresa Facebook Pagamentos 
do Brasil, dona do WhatsApp, foi aprovada como “iniciador 
de transações”. As operadoras Visa e Mastercard receberam 
autorizações de dois arranjos de pagamentos: transferência/
depósito e operações pré-pagas, em que o cliente abastece 
uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde.

As operações só poderão ser feitas dentro do Brasil. Tran-
sações com o exterior estão vetadas. Os pagamentos de 
compras por meio da plataforma Facebook Pay, que haviam 
sido pedidos pelas operadoras, continuam sob análise e 
não foram incluídos na autorização. O BC informou que as 
autorizações “poderão abrir novas perspectivas de redução 
de custos para os usuários de serviços de pagamentos”. As 
transferências e as contas pré-pagas estarão disponíveis assim 
que o WhatsApp liberar a modalidade. Caberá ao próprio 
aplicativo definir as tarifas de transação.

Em junho do ano passado, o BC suspendeu o teste que o 
Facebook tinha começado a fazer no Brasil. Em parceria com 
as operadoras Visa e Mastercard, pessoas físicas e empresas 
poderiam usar a função pagamento dentro do aplicativo para 
transferir dinheiro e fazer pagamentos no país e em reais. O 
BC, na época, interrompeu o serviço para verificar os riscos 
da nova tecnologia (ABr).

Todas as empresas devem ter um time focado em garantir a 
segurança das informações dos clientes.

Bruno Cedaro (*)

O uso da tecnologia traz 
enormes benefícios 
para a otimização e 

eficiência da rotina de diver-
sas empresas, mas a menor 
falha ou falta de atenção 
em sua administração pode 
acarretar sérias consequên-
cias para a imagem de uma 
empresa.

Um grande exemplo foi o 
vazamento de dados de 223 
milhões de brasileiros no 
começo deste ano, onde in-
formações como nome, sexo, 
data de nascimento e uma 
lista com CNPJs foram dis-
ponibilizadas em um fórum 
online dedicado à comercia-
lização de bases de dados. 
Este caso foi considerado 
como o maior crime digital já 
registrado em nossa história 
e, infelizmente, apenas mais 
um na lista crescente de de-
litos cibernéticos cometidos 
no país.

Esses crimes estão se 
tornando tão frequentes 
que, segundo dados di-
vulgados pela empresa de 
cibersegurança Kaspersky, 
o roubo de contas digitais 
foi o principal crime finan-
ceiro cometido em 2020, 
registrando um salto de 
34% para 54% em relação 
a 2019. De acordo com os 
pesquisadores, o fato esta-
ria atrelado a um maior uso 
dos aplicativos de bancos 
no celular e do comércio 

Como evitar o vazamento 
de dados nas empresas?

Em meio a uma era fortemente marcada pela transformação digital, garantir a segurança dos dados 
dos clientes e colaboradores se tornou uma tarefa muito importante

e melhores tendências do 
mercado para essa preven-
ção por meio de softwares 
de prevenção de perda de 
dados (Data Loss Protec-
tion), antivírus e sistemas de 
verificação em dois fatores, 
por exemplo.

Em conjunto, o consu-
midor também deve se 
preocupar em manter seus 
dados atualizados para evi-
tar qualquer tipo de fraude. 
Uma dica importante é 
evitar o uso da mesma se-
nha para várias atividades 
diferentes. E, caso o roubo 
venha a acontecer, ele deve 
imediatamente entrar em 
contato com a empresa para 
informar o ocorrido e reali-
zar o bloqueio de sua conta.

Não há como evitar a cir-
culação de grandes quanti-
dades de dados pessoais em 
meio a um mercado cada vez 
mais tecnológico, mas cabe 
às empresas adotar ações 
que evitem o vazamento 
e roubo dessas informa-
ções. Temos uma série de 
mecanismos e ferramentas 
altamente eficientes dispo-
níveis para essa missão, que 
devem ser implantadas e ge-
renciadas por profissionais 
qualificados para garantir 
segurança e evitar eventuais 
penalidades legais.

(*) - É Diretor Operacional da 
Pontaltech, empresa especializada 

em soluções integradas de voz, SMS, 
e-mail, chatbots e RCS 

(www.pontaltech.com.br).
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eletrônico durante a pan-
demia.

Felizmente, a proteção de 
dados se tornou uma obri-
gação legal a ser cumprida 
por todas as organizações 
com a implementação da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), vi-
gente desde agosto de 2020. 
Como consequência, a falta 
de mecanismos e ações que 
garantam essa segurança 
fará com que as empresas 
estejam sujeitas a sanções e 
penalizações severas.

Contudo, não há fórmula 
mágica para evitar um va-
zamento ou roubo de dados, 
mas existem algumas atitu-
des que podem contribuir 
para diminuir as chances 
de uma empresa sofrer uma 
violação digital e se prevenir 
contra o roubo de dados pes-
soais – focando sempre na 
conscientização e prevenção 
do problema.

Existem dois principais 
tipos de crimes cibernéti-
cos: o roubo e o vazamento 
de dados. O primeiro caso 
é mais aplicado em pesso-
as físicas, onde o cliente é 
conduzido a fornecer seus 
dados de forma espontânea 
por meio de um link falso 
– principalmente dados 
cadastrais ou de acesso 
a contas bancárias ou de 
e-mail, por exemplo. O 
segundo, por sua vez, está 
relacionado com vazamento 
de grandes bancos de dados 
de uma organização, po-
dendo ser comandado por 
uma única pessoa que tenha 
acesso a essas informações.

Com técnicas de violação 
cada vez mais diversas, todas 
as empresas devem ter um 
time focado em garantir a 
segurança das informações 
dos clientes. Os profissionais 
devem estar constantemen-
te atualizados nas maiores 

Sergio Mansilha (*)

Aqueles de nós que tiveram a sorte de ter trabalhos 
que podem ser feitos em casa, levaram o mesmo para a 
sala de estar, a cozinha e o quarto. Nós nos desafiamos 
a atingir e até mesmo superar nossas metas pré-pandê-
micas, contra probabilidades desfavoráveis. Apesar de 
tudo, priorizamos o trabalho. Temos tratado o trabalho 
como algo a ser levado para casa e apreciado. O trabalho 
se tornou nosso amante. E nesses novos tempos, nós o 
levamos para a cama.

Mas, nem tudo é funesto! Temos o passatempo da 
“conversa fiada”. Comumente a conversa fiada é algo 
que muitos de nós sentimos falta ao ir para o escritório, 
e por um bom motivo, ajuda as pessoas a se sentirem 
conectadas emocionalmente e aumenta a colaboração 
e a criatividade. E alguns trabalhadores remotos que 
precisam desesperadamente de conversa fiada estão 
perdendo, no entanto, nem todo mundo é fã.

Alguns acham que conversa fiada não é autêntica e uma 
perda de tempo. Contudo, as conversas não precisavam 
ser íntimas ou demoradas para oferecer benefícios. O que 
vocês acham? A mudança para um ambiente de trabalho 
remoto está cortando muitas pessoas das conversas tri-
viais no local de trabalho. E essas são pessoas que antes 
da Covid-19 e do distanciamento social, conversavam 
sobre amenidades como um ritual diário nas empresas.

Pessoal, a conversa fiada é importante para nós de 
outras maneiras, nos deixando à vontade e nos ajudando 
na transição para tópicos mais sérios, como negocia-
ções, entrevistas de emprego, argumentos de vendas e 
avaliações de desempenho. Vejam esse “Novo Normal” 
como o terceiro tempo de uma partida. O ritual diário do 
local de trabalho, ou seja, pequenas conversas; parece 
um incômodo quando excessivamente disponível, mas 
você dificilmente sente sua importância até perdê-la. 

São os poucos minutos de conexão emocional e en-
contros que trazem vida ao trabalho. Trocamos cumpri-
mentos ao entrar, vindo do estacionamento, conversando 
sobre nossos fins de semana enquanto esperamos pelo 
início das reuniões, e trocamos histórias sobre nossas 
famílias e por aí vai. Mas, quando é negativo, pequenas 
conversas podem deixar os outros ansiosos, embaraça-
dos, pode ser uma perda de tempo e um veículo para 
espalhar fofocas e tudo o que é inautêntico.

O novo estilo de vida no trabalho remoto

Com o trabalho remoto, precisamos encorajar novos 
rituais sociais, como dar tempo no início de cada reu-
nião para que os membros se cumprimentem, troquem 
gentilezas e façam perguntas divertidas. Portanto, 
não se esqueça de que os colaboradores remotos 
também precisam de conversa fiada. À medida que as 
organizações consideram sua estratégia de trabalho 
remoto pós-pandemia ideal, elas precisam de práticas 
para integrar conversinhas em seus ecossistemas de 
trabalho. 

A boa notícia, quero dizer, no meu ponto de vista, é 
que a paisagem virtual apresenta uma oportunidade sur-
preendente de aumentar o valor da conversa fiada. Vai 
uma dica: Incentive novos rituais sociais. Trabalhar em 
casa confundiu os limites entre o trabalho das pessoas e 
suas vidas pessoais e, sem rotinas como o deslocamento 
diário para dividi-las, muitos colaboradores estão lutando 
para mudar de marcha entre os dois. 

Dessa forma, a conversa fiada pode ajudar as pessoas 
a se desvencilhar do papel de “casa” e se adaptar a um 
pensamento empresarial. Enfim, o que dizer então do 
impacto da “conversa fiada” entre os colaboradores, 
no qual, ela se mostra edificante e perturbadora, mas 
venhamos e convenhamos os aspectos positivos supera-
ram os negativos e os negativos podem ser gerenciados. 
Pense nisso!

(*) - É Consultor e Pedagogo Empresarial (sergiomansilha.blogspot.com).

O trabalho se tornou nosso amante. 
E nesses novos tempos, nós o levamos para a cama.
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