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 A COVID-19 devastou a economia e criou importantes desafios para a gestão da força de 

trabalho. À medida que a pandemia evolui e a resposta imediata à crise foi tomada, o foco 

passa a ser a gestão sustentada do surto, visando reiniciar a economia o mais rápido e da 

forma mais segura possível. 

 

O DESAFIO 

Os setores público e privado precisarão receber as pessoas de volta aos locais de trabalho de maneira segura e 

cautelosa. As nações infectadas cedo pelo COVID-19 estão iniciando o processo de recuperação e demonstraram 

que uma maneira eficaz de acelerar o retorno da produtividade econômica é gerenciar os níveis de risco de cada 

cidadão. A compreensão do nível de risco de um indivíduo, que pode incluir fatores como imunidade, exposição, 

recuperação etc., pode ajudar governos e indústrias a iniciar o processo de reenergizar a economia e proporcionar 

aos cidadãos e funcionários a confiança necessária para apoiar esses esforços. 

Para os indivíduos, o risco deriva da compreensão de suas chances de serem expostos ou infectados pelo vírus. 

Para organizações governamentais e entidades previdas, o risco é baseado na capacidade de manter um ambiente 

operacional livre de COVID-19. Com essas informações, indivíduos e organizações podem tomar decisões 

orientadas por dados sobre seus níveis de atividade. Os principais componentes desta análise incluem: 

 

1. Compreensão do perfil de risco individual das pessoas 

2. Rastreamento de contato para pessoas expostas ao COVID-19  

3. Análise em tempo real dos perfis de risco coletivo dos indivíduos  

4. Gerenciamento do acesso a locais próximos e de alto tráfego 

 

ELEMENTOS-CHAVE DE UMA SOLUÇÃO 

Embora seja mais eficaz, infelizmente, um programa de gerenciamento de riscos em todo o país apresenta desafios 

em termos de implementação e custo. Uma abordagem mais prudente e gerenciável concentra-se nos funcionários 

críticos para o ressurgimento da economia, como os de segurança pública, agentes da lei (policiais, por exemplo) 

e segurança nacional. Essenciais para uma recuperação econômica, esses "facilitadores" são fundamentais para 

criar confiança nos esforços da Nação. Equipar esses funcionários e suas organizações com tecnologia que lhes 

permita entender e gerenciar seus riscos e ajustar as operações adequadamente é um passo discreto, porém 

impactante, no retorno à normalidade.  
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A SOLUÇÃO MICROSTRATEGY 

O MicroStrategy Badge possui tecnologias patenteadas, testadas e prontas 

para o uso para fornecer essa solução de maneira rápida, segura, econômica 

e em escala: 

1. Uma credencial digital que armazena o perfil de risco de um usuário 

(verde, amarelo ou vermelho) 

2. Localização geográfica e rastreamento de localização Bluetooth 

3. Vários métodos de autenticação, notificação e controle de acesso 

• Autorização ativa por meio de códigos QR com prazo determinado 

• Autorização passiva baseada em Bluetooth 

• Integração de controle de acesso físico 

• Detecção de risco baseada em proximidade 

• Transmissão de mensagens com base no perfil de risco 

A solução MicroStrategy é complementar às iniciativas de rastreamento de 

contato de outros fornecedores (como Google e Apple), oferecendo uma 

solução multifuncional integrada com recursos de identidade digital em 

tempo real (Badge e códigos QR) e validação de acesso físico. Dados de 

rastreamento de contato com terceiros podem ser usados como entrada no 

algoritmo de aquisição do MicroStrategy Badge. 

 

SOBRE O MICROSTRATEGY BADGE 

Por quase uma década, o MicroStrategy Badge 

foi implantado internacionalmente para 

milhões de usuários em uma variedade de 

indústrias como varejo, tecnologia e 

manufatura. O Badge é uma plataforma de 

segurança móvel projetada para fornecer 

segurança para instalações, processos de 

negócios e aplicativos em uma empresa. 

Substitui formas tradicionais de segurança, 

como crachás, senhas e chaves físicas por um 

crachá eletrônico no smartphone de um 

usuário. Os usuários podem se identificar 

eletronicamente, sem o uso do crachá físico ou 

de cartões de identificação, fazer login em 

aplicações corporativas sem a necessidade de 

inserir usuário e senha e até mesmo abrir 

portas sem o uso de chaves físicas. 

Sobre a MicroStrategy 

 

A MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) é 

a maior empresa independente de 

inteligência de negócios de capital 

aberto, com a principal plataforma 

de análise corporativa. Nossa 

visão é habilitar o Intelligence 

Everywhere ™. A MicroStrategy 

fornece análises modernas em 

uma plataforma corporativa 

aberta e abrangente usada por 

muitas das marcas mais admiradas 

do mundo na Fortune Global 500. 

Otimizada para implantações na 

nuvem e no local, a plataforma 

apresenta o Badge, uma 

tecnologia comprovada que 

fornece identidade digital e 

Badges móveis para verificação de 

identidade confiável e acesso 

físico.  

Para mais informações sobre a 

MicroStrategy, visite: 

 www.microstrategy.com 
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COMO FUNCIONA? 

Os usuários têm um aplicativo em seu dispositivo móvel. 

O usuário é autenticado no aplicativo e recebe um crachá com base em seu 

perfil de risco. Como exemplo, o crachá pode ser: 

• Verde se o usuário for de baixo risco e, portanto, deve ser admitido 

livremente aos locais monitorados 

• Amarelo se o usuário pode ter sido exposto ao COVID-19 

• Vermelho se o usuário estiver em quarentena imprópria 

O perfil de risco (e cor do crachá correspondente) é determinada por 

algoritmos que recebem vários parâmetros de entrada, incluindo o histórico 

de geolocalização fornecido pelo aplicativo e, potencialmente, quaisquer 

outros dados que o emissor queira considerar (por exemplo, pesquisas de 

saúde, relatos de passageiros etc.). A localização geográfica também pode 

ser usada em segundo plano para identificar se o usuário esteve em contato 

com alguém que deu positivo para um contágio (COVID-19 ou outro). 

Ao entrar em um local participante (por exemplo, um escritório do governo), 

os usuários apresentam seu crachá digital por meio de escaneamento 

Bluetooth ou código QR para provar que eles são de baixo risco e devem 

ser admitidos normalmente. 

O crachá pode ser autenticado de várias maneiras diferentes: 

1. Uma pessoa com um dispositivo móvel pode escanear um código QR 

na entrada do local 

2. Autenticação automatizada passiva, para que os usuários simplesmente 

caminhem até a entrada e a porta se abrirá automaticamente se o 

usuário tiver baixo risco (Verde) 

3. Autenticação passiva para que a entrada não seja controlada, mas os 

funcionários são notificados se houver indivíduos amarelos ou 

vermelhos 

• O aplicativo Badge notifica os usuários se eles forem expostos a um 

individuo com resultado positivo e os orienta com a ação apropriada 

(solicite um teste, visite um médico etc.) 

• O aplicativo Badge possui recursos de cercas geográficas para 

notificar os usuários com risco alto (Vermelho) se estiverem 

cumprindo a quarentena ou isolamento inadequadamente 

Para a maioria das pessoas, é necessário apenas que elas instalem o 

aplicativo em seus telefones, confirmem sua identidade digital exclusiva e 

continuem suas vidas. O crachá será consultado na entrada das instalações 

para validar seu status e nível de risco.  

 


