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Coluna do Heródoto

O grupo se reúne 
apesar da mídia não 
acreditar que isso 
dure muito. 

Os líderes querem 
articular uma frente 
ampla com intenção 

de disputar as próximas 
eleições presidenciais. É 
verdade que os líderes do 
grupo, até bem pouco tempo 
atrás, eram inimigos políti-
cos e não escondiam o que 
pensavam um do outro. Não 
faltaram reuniões políticas, 
entrevistas na mídia em que 
um atacava o outro. 

Acusações de golpista, 
apoiador dos militares, fas-
cista, traidor do povo bra-
sileiro, entreguista, entre 
outras. Cada um deles lidera 
um partido político que não  
passa de aglomerados de 
oligarcas espalhados por 
todo o país e se consideram 
donos de parte do eleitora-
do. É só chamar e os cabos 
eleitorais se apresentam e 
prometem o melhor para 
voltar ao poder.

Geralmente as oposições 
se unem quando percebem 
que o poder está firme nas 
mãos de quem tem o gover-
no. E o presidente não deixa 
dúvidas que governa com 
o apoio do povo, de parte 
do congresso nacional e 
mesmo das forças armadas. 
A escolha presidencial foi 
referendada pelo Congresso 
e por políticos que agora 
estão na oposição. 

Ou seja, queriam a derru-
bada da esquerda do poder, 
mas não com a ascensão da 
extrema direita. A liderança 
oposicionista nem merece 
ser chamada de frente am-
pla uma vez que são todos 
liberais, favoráveis à econo-
mia de mercado. É verdade 

que um era favorável a 
uma maior distribuição das 
terras, outro se considera 
desenvolvimentista e o ter-
ceiro é totalmente direitista. 

Em outras palavras, até 
bem pouco tempo atrás 
eram inimigos políticos e 
adversários nas eleições 
presidenciais. Desenvolvi-
mento econômico, reforma 
partidária e política externa 
soberana. Basicamente es-
tes três eixos são aceitos pe-
las lideranças da oposição. 

E a esquerda ? A frente 
não inclui os líderes ou par-
tidos de esquerda. Não se 
quer revigorar a militância 
que atuou energicamente 
no último mandato pre-
sidencial antes do golpe. 
Carlos Lacerda é o autor do 
manifesto contra o governo. 

Ele procura seus desafe-
tos apesar de tentar  impedir 
que Juscelino Kubstchek 
tomasse posse depois de 
eleito. Foi um dos articu-
ladores do movimento que 
derrubou o presidente João 
Goulart, agora exilado em 
sua fazenda no Uruguai. 

Lacerda, Juscelino e Jango 
almejam a volta da eleição 
direta para a presidência da 
república. Castelo Branco 
foi eleito indiretamente, 
pelo Congresso, com voto 
de Juscelino e de Ulysses 
Guimarães. Militares no 
poder é por pouco tempo. 
Foi assim no passado e seria 
assim no presente. 

Seria apenas um breve 
período, quando voltariam 
para a caserna e o poder nas 
mãos dos civis. Isso só ocor-
re em 1985 com a eleição 
indireta de Tancredo Neves.

(*) - É jornalista do R7, Record  
News e Nova Brasil fm  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Frente contra 
o presidente 
militar
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News@
Startup lança soluções para indústrias e 
pequenas e médias empresas

@A ReFact - Retail Tech brasileira, pioneira no segmento de 
gestão F2C (factory-to-consumer) – tem o mercado de market-

place como seu principal canal de aceleração de vendas. O foco da 
empresa é introduzir toda a cadeia de venda direta da indústria, do 
atacadista e do importador junto ao consumidor final no ambiente 
digital, oferecendo uma gestão baseada 100% em performance, 
através de tecnologia própria, eliminando os custos e fricções ge-
rados pelos tradicionais intermediários da cadeia de distribuição 
(www.refactdigital.com.br).

Sankhya expande atuação no interior  
de São Paulo

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP 
e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), 

que recebeu um investimento de R$ 425 milhões, do fundo Sobe-
rano de Singapura (GIC), tornando-se uma das maiores empresas 
do setor do Brasil, está anunciando a ampliação da sua atuação em 
Bauru, interior paulista, onde mantém uma Unidade de Negócios, 
desde 2020. Agora, a Unidade passará a atender também às cidades 
de São Carlos, Araraquara, Marília e Assis. A expectativa é que, 
no período de dois anos, a operação conquiste 150 novos clientes.

Inscrição para 10 mil bolsas de estudo 
gratuitas para formar desenvolvedores

@A startup Take Blip, plataforma líder de Comércio Conversa-
cional, em parceria com o Órbi Academy Techboost - um dos 

maiores programas de bolsas de estudo em tecnologia no Brasil, 
idealizado pelo hub de inovação Órbi Conecta – juntamente com 
a Digital Innovation One, plataforma de educação em tecnologia, 
acabam de anunciar a abertura das inscrições para a segunda 
edição do bootcamp Take Blip Fullstack Developer. O programa 
vai oferecer uma nova trilha de formação com 10 mil bolsas de 
estudo gratuitas para formar pessoas desenvolvedores (https://
bit.ly/takeblip2).

TI

Cinco passos para uma transformação 
bem-sucedida da rede corporativa

Transformação digital é um termo amplo, que implica no uso da tecnologia para impactar positivamente a 
experiência do cliente e do usuário. 

Glauco Lima (*)

As novas ferramentas que usu-
fruem de uma grande variedade 
de fontes de dados são usadas 

para tomar decisões chave. Essa tran-
sição inclui mudanças profundas nos 
processos comerciais, à nível opera-
cional, para oferecer maior eficiência, 
agilidade e empoderamento às pessoas 
e às empresas.

De acordo com dados do IDC, mais de 
40% de todos os gastos em tecnologia 
da informação e comunicação (TIC) 
irão diretamente para a inovação digital 
(a partir de 20% em 2018) na América 
Latina até 2024, crescendo a uma taxa 
anual composta de 22%.

A digitalização não é apenas um fato 
da vida; ela requer mudanças nos pro-
cessos, na cultura e na tecnologia.  E 
a rede é responsável pela conexão de 
todos estes elementos; é a base para a 
mudança. Portanto, o sucesso da trans-
formação digital está na renovação da 
rede, em um primeiro momento. Mas, 
para isso, há cinco passos prévios que 
são pilares fundamentais e universais 
para todos os tipos de organizações.

Visão
Ter a visão de onde você quer chegar 

é fundamental. É preciso pensar quais 
são as “lacunas” para que a rede conti-
nue a apoiar os objetivos estratégicos 
da empresa. A mudança para a nuvem 
traz desafios de conectividade, seguran-
ça e gerenciamento que precisam ser 
pensados com antecedência. 

Os colaboradores e todos os integran-
tes da empresa devem ser treinados, 
incentivados e ter acesso a todas as 
informações sobre as novas adoções 
pela empresa. Uma mudança ou tran-
sição bem-sucedida não funciona se 
as equipes não estão se movendo em 
direção ao mesmo objetivo, sempre sen-
do lideradas pelo departamento de TI. 

Auditoria
É importante ter uma auditoria com-

pleta para implementar uma nova rede 
corporativa. O objetivo é criar uma linha 
de base. Isso inclui o levantamento da 
infraestrutura local existente em data 
centers, locais industriais, grandes 
escritórios, filiais e locais físicos dispo-
níveis. Em tempos de trabalho híbrido, a 
situação dos usuários remotos deve ser 
levada em consideração, uma vez que ali 
existem dados de negócios relevantes.

Uma lista de toda a conectividade 
WAN, como MPLS e Internet dedicada 
e conexões de banda larga, também 
deve ser inserida. Os departamentos 

ser delegadas a fornecedores externos.

Frequentemente, as tarefas internas 
podem ser personalizadas e modifica-
das rapidamente conforme a mudança 
das condições de negócios. Um bom 
exemplo aqui são os serviços de voz 
e colaboração para toda a empresa. É 
um bom uso do tempo e dos recursos 
de TI? Na maioria das organizações, 
a mudança desses serviços para um 
provedor de SaaS, como o Google ou 
a Microsoft, fará muito sentido.

Muitas das tecnologias de informa-
ção tradicionais agora já podem ser 
fornecidas por um provedor de servi-
ços gerenciados (MSP). Isso pode ser 
monitorado e supervisionado por TI, 
mas as funções terceirizadas exigirão 
menos recursos, liberando equipe para 
projetos que têm mais impacto para os 
negócios. As empresas devem parar de 
perder tempo compilando requisitos em 
sistemas que podem ser terceirizados 
ou aposentados antes que a transfor-
mação da rede esteja completa. 

Segurança
A quarta etapa que toda empresa deve 

dar antes de embarcar em um grande 
projeto, como a transformação da rede, 
é certificar-se de que está alinhado com 
o plano de continuidade de negócios, 
incluindo a estratégia de segurança.

É importante avaliar as chances de 
que a alteração do tipo de rede cause 
uma grande interrupção não planejada. 
Para isso, as transições devem ser pla-
nejadas de forma organizada e escalável 
para amenizar os riscos.

No aspecto de segurança, a empresa 
precisa ter claro que os processos, pro-
cedimentos e controles estabelecidos 
podem ser implementados na nova rede, 
a fim de garantir o nível necessário de 
continuidade para a segurança da infor-
mação durante uma situação de ruptura.

Priorização de projeto
A última etapa é avaliar e priorizar 

os projetos de TI, levando em conside-
ração elementos como risco, custos e 
velocidade de conclusão. A transforma-
ção da rede deve começar nas áreas da 
empresa que são diagnosticadas como 
prioritárias, ou também onde existe 
uma melhor relação custo / benefício 
(os “ganhos rápidos”). Grande parte do 
processo de digitalização institucional 
requer conectividade avançada e cama-
das de segurança fornecidas por uma 
rede transformada.

(*) É líder de desenvolvimento de negócios de 
conectividade para a América Latina da Orange 

Business Services.
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de TI buscam sempre ter um estoque 
atualizado, mas a realidade é que a única 
forma de garantir isso é realizando uma 
auditoria minuciosa, já que muitas vezes 
os próprios departamentos e usuários 
colocam conexões na estrutura.

Na auditoria, um dos pontos-chave é 
saber quais são os aplicativos importan-
tes para o negócio, quem os utiliza e onde 
estão localizados. Isso apoiará o design 
da rede digital, bem como a criação de 
uma estratégia de gerenciamento de 
desempenho de aplicativos (APM). Este 
é um ponto chave da transformação. O 
Gartner define APM como um conjunto 
de ferramentas (software) que vai desde 
a descoberta de aplicativos até o monito-
ramento da experiência digital. APM são 
softwares especialmente desenvolvidos 
para operações de TI e fazem uso de in-
teligência artificial para reduzir o tempo 
de reação e planejamento.

Essas tarefas são melhor conduzidas 
pela equipe de TI interna, mas executa-
das por provedores de serviços externos. 
Eles não farão suposições e, também, 
terão as ferramentas certas para exe-
cução. Dessa forma, é possível ter uma 
imagem do estado real das tecnologias 
e serviços de TI que serão necessários 
na nova fase de transformação.

Placement 
A terceira etapa é uma das mais 

difíceis. Cada serviço que a TI presta 
deve ser analisado, tendo como objeti-
vo principal oferecer uma experiência 
melhorada ao cliente final. Além dis-
so, a avaliação precisa se aprofundar 
em quais funções são críticas para o 
negócio, quais devem continuar a ser 
tratadas internamente e quais podem 

Muitas pessoas acreditam que, para ser 
um empreendedor, é necessário nascer 
com determinadas características. A 
verdade, contudo, é que esses fatores 
podem ser desenvolvidos ao longo da vida.

De acordo com Diego Arruda, consultor 
e especialista em empreendedorismo, as 
características de um bom empreende-
dor nascem a partir do desejo de abrir o 
próprio negócio. “Quando alguém decide 
que está na hora de empreender para dar 
vida a um sonho, passa a desenvolver uma 
série de características que, com certeza, 
serão benéficas para o desenvolvimento 
e o crescimento dos negócios”, explica.

Segundo Arruda, existem diversas ca-
racterísticas essenciais a um empreende-
dor de sucesso, mas, para o especialista, 
é possível destacar as cinco principais:

Visão inovadora
Independente de sua área e de seu 

nicho de atuação, o empreendedor deve 
estar sempre atento às mudanças e às 
atualizações para, assim, ter uma visão 
inovadora de possíveis soluções para 

problemas existentes. “Um bom empre-
endedor pensa diferente dos demais e, é 
claro, não tem medo de apostar em suas 
ideias inovadoras”, aponta Arruda.

Iniciativa
Ter visão inovadora não é suficiente para 

que um empreendedor alcance o sucesso 
em seu negócio. Isso porque o profissional 
precisa, também, ter iniciativa. “Identifi-
car as mudanças e os problemas de uma 
determinada área e de um determinado 
nicho é apenas o começo. Na sequência, 
é preciso agir e fazer acontecer”, comenta 
Arruda.

Autoconfiança
Um empreendedor autoconfiante é essen-

cial para o sucesso da empresa, especial-
mente porque essa característica permite 
que o profissional transmita segurança e 
confiança à sua equipe.

“A autoconfiança precisa ser desenvolvida 
todos os dias. Se um empreendedor tem 
dificuldade para confiar em si mesmo, con-
vém contar com o auxílio de um profissional 
especialista”, explica.

Perseverança
O bom empreendedor precisa entender 

que nem sempre suas ideias vão dar certo 
de primeira. Por isso, ser perseverante é 
essencial.

“O empreendedor de sucesso não deve 
desistir. Quando algo der errado, tente 
de novo. Grandes profissionais se desta-
caram no mercado porque perseveraram 
em suas ideias”, aponta o especialista.

Liderança
Um empreendedor deve ser o líder de 

sua empresa. Dessa forma, precisa ter 
consigo as posturas que denotem uma 
boa liderança para sua equipe.

“Ser o líder de sua própria empresa 
significa ter o poder de decisão. Mais uma 
vez, para desenvolver a capacidade de 
liderança, é importante contar com o au-
xílio de um especialista”, finaliza Arruda.

(Fonte: Diego Arruda é especialista em 
ajudar pessoas a empreender e a descobrir 

oportunidades de negócios. Por meio de 
consultorias e treinamentos, ajuda a revelar nichos 

de mercado para parceiros e para clientes).

Especialista aponta cinco características de 
um empreendedor de sucesso

Glauco Lima


