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O ROX - Retorno sobre a experiência do usuário, é uma métrica 
cada vez mais comum para profissionais de marketing que buscam 
construir um relacionamento duradouro com os seus clientes. Tudo 
começa com o desenvolvimento de uma estratégia entre canais, 
com experiências personalizadas para os usuários. Ao oferecer 
valor para a sua base de clientes e criar interações significativas, 
as marcas podem garantir experiências do usuário positivas e um 
alto nível de engajamento.   

Marcas estão de olho em medir o retorno sobre a 
experiência

A plataforma de contact center na nuvem da Five9 teve eficiência 
e necessidade comprovadas durante a pandemia do Coronavírus. Em 
um primeiro momento, a ferramenta manteve o trabalho ativo, mesmo 
com as sedes das empresas fechadas e a maioria de seus colaboradores 
trabalhando remotamente. Posteriormente, garantiu o crescimento 
necessário, melhorando a produtividade e reduzindo custos.  

Plataforma de contact center na nuvem ajuda 
empresas a superar desafios

Muitas pessoas desejam abrir o próprio negócio: às vezes para 
ter independência, outras por necessidade, ou ainda para ter um 
horário mais flexível. Enfim, os objetivos são inúmeros e as escolhas 
são particulares de cada pessoa. De acordo com uma pesquisa da 
Globo, 24% dos jovens das classes A, B e C com até 30 anos são 
empreendedores e 60% querem ter um negócio próprio no futuro. 
Porém, para ter uma empresa de sucesso é preciso entender que é 
necessário lidar com os desafios que são apresentados a cada movi-
mentação do mercado. Empreender é sobre ser capaz de construir 
um negócio que seja real, mirando sempre no longo prazo.  

Dores e prazeres numa empresa: coisas que não 
contam sobre empreender
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Negócios em Pauta

Marca mineira desfila em Milão
A marca mineira Libertees participará pela primeira vez de um evento 

da Semana de Moda de Milão. A empresa estará, ao lado de outras sete 
marcas, na edição internacional do Brasil Eco Fashion Week no dia 25 
de setembro. A grife trabalha com presidiárias e tem como estilista Ana 
Paula Sudano. O desfile será realizado no Orto di Brera e serão apresen-
tados quinze looks na passarela. Toda a produção das peças será feita 
pelas detentas da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
(Apac) de Belo Horizonte. Além de geração de renda e de habilidade 
para a vida após a detenção, as presas conseguem também a remição 
de pena por atuarem no projeto. Para uma das cofundadoras da marca, 
Marcella Mafra, a participação no evento em Milão "é uma oportunidade 
de mostrar ao mundo que a reinserção social é possível, além de dar 
reconhecimento a todo o trabalho realizado pelas mulheres envolvidas 
no projeto" (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3
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Blue EdTech anuncia segunda  
mini-aula gratuita

@A Blue EdTech, escola de tecnologia (https://blueedtech.com.
br), que desenvolve um trabalho para impulsionar a carreira de 

programadores que ainda não tiveram oportunidade de ingressar na 
área de TI, anunciou a segunda edição do #BlueNaPrática, um projeto 
que tem como objetivo mostrar na prática, por meio de vídeo aulas, 
como aprender sobre programação pode ser descomplicado e divertido.
Para o segundo encontro, que acontece no dia 07/08 às 17h, pelo Zoom 
(através do link  Meeting Registration - Zoom e também pelo canal da 
Startup no YouTube (Blue EdTech - YouTube), o tema será sobre a 
“Criação de uma Pokédex com Angular 12 e TypeScript”. O conteúdo, 
será ministrado pelo professor Paulo Salvatore. No curso, oferecido pela 
Blue, com 12 meses de duração, os alunos, terão a oportunidade de ser 
instruídos por um time pedagógico altamente capacitado e com vasta 
expertise na área de tecnologia, sendo considerados aptos a ingressar 
no mercado de trabalho após seis meses do início da capacitação.    Leia a coluna completa na página 2
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CONCENTRAÇÃO DE TAREFAS

Muitas empresas se deparam com 
a necessidade de expandir seu 
parque de TI, mas esbarram na 
limitação do data center, que só é 
escalável até certo ponto. 

É nesse cenário que tem se tornado uma 
tendência global que companhias dos 

mais variados setores rodem suas aplicações 
na nuvem. 

De acordo com pesquisas da Gartner, so-
mente os investimentos globais com serviços 
de nuvem pública devem aumentar 18% em 
2021 e atingir US$ 304,9 bilhões. A estimativa 
é que a computação em nuvem deve repre-
sentar 14,2% do mercado de tecnologia da 
informação até 2024. 

A tecnologia em nuvem vem sendo aderida 
por empresas devido à sua solução que pos-
sibilita o uso de recursos da computação por 
meio da internet, excluindo a necessidade de 
que sejam instalado aplicativos em dispositivos 
para usufruir de serviços online. Mas ainda é 
cercada por diversas dúvidas das companhias, 
e até dos profissionais de T.I.. 

"Apesar de ser um tipo de investimento 
já bastante difundido entre as empresas, a 
tecnologia em nuvem ainda é um ponto de 
dúvida e principalmente de muitos mitos, 
que podem até gerar prejuízos, como por 
exemplo pontos voltados para custos e 
segurança", pontua Diogo Santos, CTO da 
Claranet Technology S/A. Pensando nisso, 
o executivo separou alguns dos principais 
mitos envolvendo a tecnologia em nuvem. 
Confira! 

1. - Investir em nuvem não é tão barato 
- MITO. A estrutura da nuvem é extremamente 
flexível e permite que a empresa pague apenas 
pela capacidade utilizada, o chamado pay as 
you go. Isso ajuda companhias com mudan-
ças drásticas no volume de tráfego devido 
a sazonalidade de campanhas a otimizar os 
custos com nuvem. 

Os quatro maiores mitos sobre 
computação em nuvem na atualidade 
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Um e-commerce durante o período de Natal, 
por exemplo, vai precisar de mais espaço na 
nuvem para coletar e armazenar os dados de 
compra de seus clientes. Passado este período 
de pico, a empresa volta a usar e pagar ape-
nas pela estrutura menor de tráfego de que 
precisa, pois a estrutura de cloud é bastante 
escalável. 

2. - O ambiente da nuvem não é segu-
ro - MITO. O ambiente da nuvem é muito 
mais seguro que o de servidores tradicionais 
em data centers. Isso porque a nuvem está 
baseada em redundância, o que significa que 
o mesmo dado fica registrado em ambientes 
distintos para evitar falhas e perdas, o que é 
conhecido como "disaster recovery". 

Além disso, os provedores de nuvem (como 
Amazon, Google e Microsoft) usam cripto-
grafia avançada e firewalls para identificar 
possíveis invasores e preservar todos os dados 
hospedados no ambiente. Esses provedores 
ainda contam com os profissionais mais qua-
lificados para garantir a segurança da nuvem. 

3. - Os provedores de nuvem vasculham 
os dados - MITO. Ainda existe um mal en-
tendido muito grande sobre esta questão, e 
é comum que as empresas imaginem que o 
provedor de nuvem tenha acesso a seus dados, 
o que na verdade não acontece. 

Players reconhecidos em todo o mundo por 
seu profissionalismo, como Google, Amazon e 
Microsoft tem uma longa atuação no mercado 
e oferecem um serviço exclusivamente de 
segurança na nuvem, ao invés de "investigar" 
ou até vasculham os dados de seus clientes. 
Ainda assim, a prática do mercado é que as 
empresas contratantes e os respectivos prove-
dores assinem contratos de confidencialidade. 

4. - A segurança da nuvem é respon-
sabilidade do provedor - MITO. Para 
entender de quem é a incumbência por 
garantir a segurança da nuvem, é essencial 
ter em mente que o mercado trabalha com 
o modelo de "Responsabilidade Comparti-
lhada". Isso equivale a dizer que segurança e 
conformidade são atribuições compartilhadas 
entre o provedor e o cliente, que roda suas 
aplicações na nuvem. 

Segundo esse modelo, o provedor é res-
ponsável por proteger a infraestrutura que 
executa todos os serviços oferecidos na 
nuvem. Essa infraestrutura é composta por 
hardware, software, redes e instalações que 
executam os serviços da provedora. 

Por sua vez, o cliente tem a responsabilidade 
determinada pelos serviços de nuvem que ele 
mesmo selecionou. Isso inclui a quantidade 
de operações de configuração que ele deverá 
executar como parte de suas responsabilida-
des de segurança. 

"É importante ter um parceiro para sus-
tentação do seu ambiente em nuvem para 
que sejam seguidas as melhores práticas de 
compliance, além de gerir de forma inteligente 
e segura todas as soluções fornecidas", finaliza 
o executivo. - Fonte e outras informações: 
(https://br.claranet.com/).

CEO e fundadora da 
Blue, Daniela Lopes.

US$100 para quem se vacinar
O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, 

anunciou que pagará US$ 100 (cerca de 
R$ 512) para quem for se vacinar con-
tra a Covid-19. Os cidadãos receberão 
um cartão pré-pago com o valor assim 
que receberem a dose. A ideia é voltar 
a acelerar a campanha de vacinação 
contra a doença na cidade, que está 
muito lenta nas últimas semanas. Até 
o momento, 59% da população local 
recebeu ao menos a primeira dose 
e apenas 54% estão completamente 
vacinados (ANSA).
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