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A taxa de turnover em uma empresa é usada para medir a rotati-
vidade dos colaboradores, ou seja, a quantidade de contratações e 
demissões em um período determinado.   

Quatro dicas para reduzir o turnover no setor  
da saúde
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Otimizar o tempo na realização de tarefas e realizá-las com a mesma 
eficiência é o objetivo de todo profissional que busca crescimento e 
reconhecimento em seu local de trabalho, mas, muitas vezes, acabam 
se deparando com dificuldades na rotina e ficam improdutivos, preju-
dicando o próprio desempenho.   

“To do lists”: como otimizar melhor o tempo 
e dividir as demandas

Pagar contas, fazer transferências, receber um Pix  ou pedir um 
empréstimo. Essas são algumas das inúmeras transações financeiras 
que fazem parte do dia a dia do brasileiro.    

Cadastro Positivo: como manter seu nome 
com crédito na praça

Uma campanha promocional de uma grande marca usando chatbots 
para dialogar com os participantes pode coletar dados pessoais de mi-
lhões de pessoas que preenchem o cadastro para poderem participar 
da ação de marketing.    

LGPD: como coletar corretamente os dados 
pessoais via chatbots
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Cloud x on-premise: será que é preciso 
partir para um único caminho?

A transformação digital e a evolução 
da tecnologia levaram a diversas 
mudanças no gerenciamento de 
armazenamento de dados, e as 
empresas estão buscando formas 
de otimizar as operações com base 
nessas informações, aumentando 
a eficiência, aprimorando a 
mobilidade, flexibilidade e 
agilidade. 

Muitas empresas estão, por sua vez, 
analisando e comparando diferentes 

modelos de infraestruturas de TI, incluin-
do cloud x on-premise, e quais são seus 
principais benefícios para cada tipo de 
processo. Toda solução de software precisa 
“morar” em algum lugar – estar hospedada 
em algum tipo de servidor, seja na nuvem 
ou nas instalações da empresa. 

Embora a nuvem esteja ganhando popu-
laridade rapidamente nos últimos anos, a 
migração total das aplicações nem sempre 
é a escolha ideal para todos os negócios. 
Em alguns cenários, um servidor local é 
obrigatório e, em outros, a melhor aborda-
gem é a híbrida, onde partes dos dados são 
armazenadas localmente, enquanto outras 
são acessadas por meio de um serviço de 
nuvem de terceiros. 

Qual é a melhor opção? Será que a 
resposta está no meio termo?

Por que o modelo híbrido faz senti-
do? - De acordo com a Gartner, até 2025, 
85% das estratégias de infraestrutura 
integrarão opções de entrega on-premise, 
colocation, cloud e edge computing, em 
comparação com 20% em 2020. O ge-
renciamento de dados em nuvem híbrida 
desempenhará um papel fundamental na 
identificação, unificação, aproveitamento 
e análise de dados que serão armazenados 
em locais on-premise e externos.

 
O modelo híbrido faz sentido até por-

que a maioria das empresas já conta com 
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investimentos em hardware on-premise 
e, muitas vezes, vale a pena aproveitar 
esse data center da maneira mais eficiente 
possível. O que se decide hoje (nuvem 
pública e privada) pode nem sempre ser a 
melhor solução para novas demandas que 
surgem amanhã. 

Ao adotar uma abordagem de nuvem 
híbrida, na qual a infraestrutura on-premise 
atua como a nuvem pública, as empresas 
podem desfrutar de maior flexibilidade e o 
melhor dos dois mundos, ao mesmo tempo 
em que aproveitam melhor as funcionali-
dades e reduzem custos.

 
Normas podem determinar modelo a 

seguir - Um bom exemplo da importância 
de avaliar com cuidado o modelo de nuvem 
é a necessidade de atender a normas como 
a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), 
em vigor no Brasil, e a GDPR (General 
Data Protection Regulation), na Europa, 

que regulam o uso de tratamento de dados 
pessoais.

 
Nesse cenário, a nuvem híbrida faz mais 

sentido: as empresas podem optar por reter 
dados confidenciais on-premise com total 
segurança, controle e autoridade, enquanto 
transferem outros dados e cargas de trabalho 
essenciais aos negócios para a nuvem pública.

 
Como as normas de tratamento de dados 

pessoais estão forçando as organizações a 
aumentar seus padrões de segurança de 
informações, mesmo a nuvem híbrida deve 
fornecer funcionalidades de catalogação, 
auditoria e rastreamento, além de prote-
ger o acesso a dados com recursos como 
controles de acesso baseados em função.

 
Qual o melhor caminho? - Às vezes, 

o melhor caminho é aquele que combina 
os elementos dos dois modelos: cloud e 
on-premise. Não há uma regra que obri-
gue que todo o seu conjunto de dados 
ou infraestrutura precise ser hospedado 
exclusivamente na nuvem ou on-premise. 

Você pode usar os dois ao mesmo tempo 
– por exemplo, você pode manter dados 
confidenciais e privados em infraestrutura 
on-premise, mas implantar a maioria de 
seus outros sistemas e aplicativos na nuvem 
para torná-los facilmente acessíveis para 
clientes ou colaboradores.

 
A infraestrutura de nuvem híbrida pode 

permitir que você mude algumas das cargas 
de trabalho e faça uso da escalabilidade e 
facilidade de acesso da nuvem, mas com 
melhor segurança e maior grau de controle 
sobre seus sistemas do que no caso de uma 
infraestrutura somente em nuvem. 

Você também pode equilibrar seus 
custos de curto e longo prazo. Com uma 
boa estratégia, você poderá aproveitar ao 
máximo os benefícios de todos os modelos.

(Fonte: Ricardo Perdigão é diretor da Tecnocomp 
(https://tecnocomp.com.br/).
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Especialistas falam sobre a realidade  
tributária no metaverso

@Pesquisas apontam que o metaverso e as NTFs estão cada dia 
mais presentes na vida das pessoas e das empresas. Segundo 

levantamento anual da Accenture Technology Vision, para 78% 
dos executivos no Brasil, o mundo virtual terá impacto positivo em 
seus negócios. Já o Instituto Ipsos revela que 60% dos brasileiros 
estão otimistas em relação às novas possibilidades. Para falar sobre 
as questões tributárias, um dos temas reais que afeta esse mundo 
virtual, o advogado Daniel Moreti, doutor e mestre em Direito 
Tributário pela PUC/SP, professor de Direito Tributário (IBMEC, 
IBET, EPD, ESA, EBRADI), Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas 
do Estado de São Paulo e membro da Comissão de Direito Tributário 
da OAB/SP – Subseção Pinheiros, participa do evento “Horizontes 
da tributação no metaverso e NTFs”, promovido pelo Ibmec São 
Paulo (https://blog.ibmec.br/eventos/horizontes-da-tributacao-no-
-metaverso-e-ntfs/).    Leia a coluna completa na página 6
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DE MARCA

    Leia na página 4
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Rio permite cães e gatos em supermercado
O Rio de Janeiro é a primeira cidade brasileira a ter a rede su-

permercadista pet friendly, ou seja, amiga dos animais domésticos. 
O Decreto 51.262 do prefeito carioca, Eduardo Paes, entrou em 
vigor na última sexta-feira (5) e torna bem-vinda a entrada e a 
circulação de animais domésticos nesses estabelecimentos. O 
presidente da Asserj, Fábio Queiróz, estimou que a adesão vai 
ser boa. Lembrou que é comum em outros países, sobretudo 
nos Estados Unidos, cães e gatos acompanharem seus tutores 
nas idas aos supermercados. As normas estabelecidas preveem 
a necessidade do tutor apresentar certificado de vacinação e 
comprovante de vermifugação, o que terá de ser exigido pelos 
mercados, que deverão, ainda, manter os ambientes de circulação 
comum sob constante vigilância e higienização (ABr).    Leia 
a coluna completa na página 5
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O PROPóSITO E O COMPROMISSO SãO FuNDAMENTAIS 

Colesterol alto
O presidente da Sociedade Brasileira 

de Diabetes, Daniel Kendler, lembrou, 
no Dia Nacional de Prevenção e Contro-
le do Colesterol, comemorado ontem 
(8), que o excesso dessa gordura no 
organismo é um dos principais fatores 
de risco para doenças cardiovasculares, 
como infarto e acidente vascular cere-
bral (AVC) ou derrame. Cerca de 40% 
da população brasileira têm colesterol 
elevado, de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (ABr). 
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