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Em que áreas do negócio

focar durante
a pandemia?
Uma equipe bem estruturada e um conjunto de práticas de compliance faz mais
diferença do que nunca em período de crise. Mas em uma crise de proporções
históricas como a gerada pela atual pandemia do coronavírus, o setor de compliance
pode se encontrar confuso em relação a quais são as prioridades da empresa dada a
situação de disseminação global da doença.
O fato é que, na lista de pontos de foco, diversas medidas provisórias focadas na segurança e
saúde de membros da equipe entram como algumas das maiores prioridades de qualquer
empresa e de qualquer setor nesse momento.
Direcionar esforços para reformular sua dinâmica de trabalho (tal qual uma grande porcentagem de empresas,
que decidiu manter seus funcionários em home office), estudar as medidas provisórias tomadas por conta do
vírus (modelos de negócio que foram temporariamente fechados pelo governo, por exemplo) e mapear a
expansão do vírus (por meio de sites, aplicativos e portais de notícias) são todas medidas específicas em relação
à pandemia que seu negócio pode e deve tomar. Certas áreas pré-existentes também devem receber atenção
especial. O financeiro terá trabalho extra, visto que as finanças e a folha salarial sofrem flutuações constantes em
um cenário de retração mundial, e com um regime onde a internet é a ferramenta mais essencial para a realização
de trabalhos a distância, o setor de cibersegurança também exige investimento e atenção, já que falhas de
funcionamento ou ciberataques podem interromper o funcionamento das atividades da empresa por completo.
Desafios de compliance seguirão surgindo até a normalização das atividades e controle da pandemia. Até que
esse momento chegue, todo auxílio é bem vindo, portanto procurar informação sobre as boas práticas de
compliance é imprescindível para manter a estabilidade do seu negócio.
Com um catálogo de soluções que incluem o software Perinity GRC, a perenidade da sua empresa se encontra
mais assegurada com a ajuda das ferramentas que podemoso te oferecer. Basta entrar em contato e agendar um
horário com nossos consultores.
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A Perinity tem como principal objetivo entregar a seus clientes a sua perenidade, com
soluções e plataformas ágeis, intuitivas e que adicionam valor ao seu negócio.
Agende um horário com nossos consultores e vá um nível acima.
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