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Estratégia digital exige 
planejamento para

não se tornar obsoleta 
Seja para aumentar 

a participação de 

mercado, atingir 

um novo público ou 

simplifi car os processos, 

a tecnologia é – e deve 

ser – uma aliada das 

empresas

Conforme estimativa 
realizada pela Gartner, 
os investimentos nesse 

setor devem crescer 4,5% em 
2018, atingindo um total de 
US$ 3,7 trilhões. Ou seja, a ten-
dência é que as organizações 
apostem mais em soluções para 
chegar aos objetivos almeja-
dos. Porém, o que acontece 
quando a verba é usada sem 
planejamento, ou com prepa-
ração demais, e a estratégia 
digital torna-se obsoleta?

Antes de mais nada, para 
evitar que esse tipo de situação 
seja uma realidade, é preciso 
que os desafi os e objetivos 
sejam muito bem mapeados e 
discutidos, buscando empre-
sas que consigam perceber 
quais devem ser os passos 
seguidos para o início de uma 
nova iniciativa digital.

De qualquer forma, caso a 
tecnologia já tenha sido ad-
quirida, a companhia precisará 
buscar ajuda de empresas es-
pecializadas na transformação 
do negócio e a adaptação ao 
mundo digital que não entre-
guem modelos prontos, mas 
que sejam capazes de traçar 
uma boa estratégia ao redor 
das soluções que a corporação 
já possui, com um investimento 
mais preciso.

Para isso, alguns questiona-
mentos devem ser adotados 
com o intuito sobre o enten-
dimento se o que está sendo 
proposto vai ao encontro da 

necessidade dos usuários, fa-
zendo um trabalho minucioso 
para entregar aquilo que o 
cliente realmente precisa para 
conseguir escalar a solução.

Além disso, para que o inves-
timento em tecnologia, visando 
a transformação do negócio, 
seja efetivo, é essencial mitigar 
as fronteiras que existem entre 
as áreas. O avanço corporativo 
não permite mais que ocorram 
discussões entre visões disso-
nantes a respeito dos projetos 
ou softwares que devem ser 
implementados. A realidade 
atual do mercado demanda 
qualidade, agilidade, compe-
titividade e valor.

Ou seja, o momento é de 
integração. As áreas devem 
ter uma boa comunicação 
entre si e realmente traba-
lharem como um único time 
para conseguir entregar valor 
para seus clientes e acionistas 
por meio de um pensamento 
unifi cado sobre os resultados 
que devem ser alcançados e 
a entrega, tanto para os que 
estão do lado de dentro como 
de fora da companhia.

Portanto, é essencial contar 
com uma boa consultoria, es-
pecializada na transformação 
do negócio, capaz de atuar de 
ponta a ponta em uma estra-
tégia digital, para a atuação 
em um mundo que se despede 
do analógico em velocidade 
audaciosa. 

Dessa forma, mesmo que a 
tecnologia tenha se tornado 
defasada, com um bom planeja-
mento, a mesma poderá servir 
como base – ou complemento 
– para garantir evolução e 
resultado.

tal e gestão de ponta a ponta.

Rafael Cichini (*)

A - Estudo da Matemática
O uso da internet está cada vez mais incorporado na rotina de estudos dos 
jovens. Além do professor em sala de aula, os alunos buscam informações 
na rede e se benefi ciam de outras ferramentas, como aplicativos. Entre 
plataformas online que contribuem para o processo de ensino e aprendi-
zagem, a Secretaria da Educação do Estado indica a Khan Academy, que 
pode ser usada por qualquer pessoa disposta a aprender Matemática de 
um jeito diferente, por meio de jogos e atividades guiadas. Os conteúdos 
são divididos por assuntos como Fundamentos da Matemática, Geometria, 
Cálculo, Aritmética, Equações, entre outros, assim como por níveis de 
ensino. Mais informações no link: (https://pt.khanacademy.org/).

B - Cortes Cárneos  
O curso teórico e prático “Cortes cárneos bovinos e suínos” será realizado 
nos dias 22 e 23 de março, em Campinas, e está com inscrições abertas. A 
iniciativa é do Centro de Tecnologia de Carnes, do Instituto de Tecnologia 
de Alimentos (Ital). Voltada para a indústria frigorífi ca e mercado vare-
jista, a programação oferece o conhecimento das técnicas de obtenção 
de cortes cárneos bovinos e suínos, imprescindíveis para os frigorífi cos 
exportadores e para aqueles que pretendem atuar na comercialização da 
carne acondicionada em embalagens para o varejo. A abordagem prática 
será o grande diferencial do curso, com demonstrações do uso de facas 
profi ssionais, estrutura do músculo, cor da carne fresca, manipulação de 
produtos cárneos e agregação de valor a cortes cárneos bovinos e suínos. 
Informações tel. (19) 3743-1882 ou (eventosctc@ital.sp.gov.br). 

C - Engenharia e Negócios 
A Schneider Electric, líder na transformação digital em gestão de energia 
elétrica e automação, lança o Go Green in the City 2018 - desafi o global que 
visa encontrar ideias e soluções inovadoras para cidades inteligentes e mais 
efi cientes em termos energéticos. Em 2017, participaram cerca de 20 mil 
jovens inovadores (58% mulheres), de 3.000 universidades, em 180 países. 
Neste ano, as apostas para os concorrentes do evento são altas, com tutoria, 
networking, viagens, prêmios em dinheiro e oportunidades de negócios e em-
prego. Os participantes são convidados a enviar suas ideias em uma das cinco 
categorias: Sustentabilidade e Inclusão, “Ideia Sustentável Sem Fronteiras/
Inovadora” (em qualquer tópico), Economia Digital, Smart Supply Chain ou 
Cibersegurança. Para mais informações, visite: (www.gogreeninthecity.com). 

D - Área de Gastronomia
Para quem quer se desvincular do mercado em que atua ou está 
desempregado e busca uma alternativa de baixo investimento e fácil 

implementação, abrir um negócio de alimentação pode ser uma saída. 
É na capacitação e orientação de pequenos empreendedores que se 
dedica o chef belga Henri Magnée e a confeiteira Maria de Fátima da 
Silva. Em 2010, os sócios fundaram a Henri’s Creperia para ministrar 
cursos de um dia em que os alunos aprendem na prática como fabricar 
crepes, churros gourmet, waffl es, frango frito e fritas à belga, além de 
receberem orientações para abrir uma loja física, foodtruck ou fast-
-food no segmento. A escola já formou entre 3 mil e 4 mil pequenos 
empreendedores. Outras informações:  (www.henriscreperia.com.br) 

E - Programa de Empreendedorismo
Já estão abertas as inscrições para empreendedores interessados em 
participar do programa Startup & Makers na 1ª edição da Campus Party 
Natal. O programa selecionará startups na categoria Early Stage - projetos 
pouco avançados, com equipes bem defi nidas, primeiros protótipos criados 
e ainda testados que não receberam investimento; na categoria Growth 
Stage – startups avançadas, com uma equipe robusta e desenvolvida, 
produtos lançados no mercado, com ou sem investimento, que já possuam 
faturamento; e um grupo de makers - entusiastas e hobbyistas que são 
capazes de criar, construir, modifi car ou fabricar objetos e/ou projetos, com 
ou sem o uso de tecnologia, englobando diversas áreas como internet das 
coisas, fabricação digital, eletrônica, software, robótica, games e impressão 
3D. Informações: (brasil.campus-party.org/cpbr-natal/startupandmakers/).

F - Cama e Banho 
Com uma meta de crescimento de 25% em 2018, a Altenburg está com 
tudo pronto para a abertura de mais uma unidade fabril – a primeira no 
exterior. Atualmente são duas plantas em Blumenau, uma em São Roque 
(SP) e outra na região metropolitana de Aracajú. A quinta planta começa 
a operar nas próximas semanas em Ciudad del Leste, no Paraguai, com 
uma área de 4 mil metros quadrados e 40 empregos diretos. A empresa 
é, hoje, a maior produtora de travesseiros do Brasil. Chegam ao mercado 
todos os anos 12 milhões de unidades. A companhia, com 95 anos de 
tradição e inovação, está entre as marcas líderes nacionais, com foco em 
design, conforto e qualidade em edredons, roupas de cama, protetores 
e toalhas. Saiba mais: (www.altenburgstore.com.br). 

G - Mobilidade Urbana
No último dia 13, a Voom, o serviço de helicóptero sob demanda que opera 
em São Paulo, anunciou que se juntou à Airbus Helicópteros como parte da 
estratégia da empresa para fornecer novas soluções de mobilidade urbana. 

A Voom foi inicialmente lançada em 2016 como um projeto da A3, depar-
tamento de inovação da Airbus no Vale do Silício. Desde o lançamento, a 
Voom tem experimentado um crescimento em seus negócios, alcançando 
um crescimento de mais de 200% em número de viagens na comparação 
mensal. O progresso da Voom fornece fortes evidências de que a viagem 
aérea pode ser uma alternativa viável ao transporte terrestre nas cidades 
mais congestionadas do mundo. Hoje, a Voom opera em oito (8) helipontos 
e quinze (15) rotas em São Paulo. Saiba mais em: (www.voom.fl ights). 

H - Vencendo a Crise
O Brasil está passando por momentos político-econômicos complicados, 
porém não há soluções fáceis para resolver a situação que  estamos acom-
panhando nos últimos anos. Com o intuito de proporcionar uma refl exão 
sobre os tempos de crise e as diversas formas de superá-los, a FADISP 
promove palestras que serão ministradas no auditório da Faculdade, a partir 
das 19h. No próximo dia 28, o coordenador do curso de Administração, 
Roberto Falcão, profere a palestra “Identifi cando oportunidades na crise”; 
no dia 27 de março, a professora de Economia, Celina Ramalho, apresenta 
o tema “2018: O novo ciclo da economia brasileira”; no dia 26 de abril, 
o professor David Rastin aborda questões sobre “Aspectos contábeis”. 
Fechando o ciclo, no dia 24 de maio, a coordenadora do curso de Direito, 
Andreia Antonacci, debate sobre “Os refl exos da reforma trabalhista” 
(http://www.fadisp.com.br/eventos/ciclo-de-palestras-fadisp).

I - Comunidade do E-commerce 
A terceira edição do Mercado Livre Experience, evento que reúne a 
comunidade do e-commerce para debates sobre inovação, tecnologia, 
empreendedorismo e negócios, já tem data marcada: 1° de setembro, no 
São Paulo Expo. A expectativa para este ano são cerca de 10 mil parti-
cipantes – um público 70% maior que o da edição 2017 – com audiência 
composta por empreendedores, startups, lojistas online, profi ssionais 
de tecnologia e demais atuantes no setor de comércio eletrônico. A 
pré-venda de ingressos já está disponível, com valor promocional de R$ 
99,90, em (http://www.mercadolivreexperience.com.br/ programacao/). 
No ano passado, o evento contou com especialistas como Nir Eyal, 
professor da Stanford, Sam Lown, CTO da Cabifay, Cristina Junqueira, 
co-fundadora do Nubank, além do COO do Mercado Livre, Stelleo Tolda.

J - Tecnologia Educacional
A Bett Educar 2018, considerado o maior evento de tecnologia educacional 
da América Latina e um dos maiores do mundo, apresenta em sua 25ª edição 
diversas novidades para o setor no País. O evento, que acontece de 8 a 11 de 
maio, no Expo São Paulo, já está com suas inscrições abertas para as atividades 
gratuitas destinadas aos visitantes, e também para o Congresso Bett Educar 
2018. Voltado para gestores públicos e privados de educação, educadores e 
todos os demais públicos de interesse do segmento, a Bett Educar contempla 
mais de 120 atividades. No Congresso Bett Educar, onde são realizadas as 
palestras pedagógicas com renomados educadores e especialistas nacionais e 
internacionais, haverá debates de temas atuais e relevantes para a educação 
brasileira, como a Base Nacional Comum Curricular, a Reforma do Ensino 
Médio, entre outros. Saiba mais em (www.bettbrasileducar.com.br).

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) colocou 
em audiência pública uma minuta que propõe melhorias 
para o Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) 
e o transforma na Norma Brasileira de Contabilidade 
Profissional Geral (NBC PG) 01. 

As alterações foram estudadas e discutidas por 
uma comissão instituída pelo CFC, por meio da 
Portaria CFC n.º 45, de 6 de abril de 2017. Integram a 
comissão o presidente do CRCSP na gestão 2012-
2013, Luiz Fernando Nóbrega, e os contadores Paulo 
Schnorr, Rui Cadete, Mário Lúcio Gonçalves Moura e 
Roberto Schulze. 

As mudanças propostas pela Comissão do CFC 
têm como objetivo aprimorar certos procedimentos, 
melhor adequação das normas aos padrões 
internacionais de ética na Contabilidade e coibir a 
concorrência desleal, apresentação de propostas em 
desacordo com o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), entre outras práticas indevidas. 

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar, 
destaca que a participação dos profissionais é 
fundamental para a construção de um melhor ambiente 
para o exercício da Contabilidade.  

“O conjunto de normas éticas rege a conduta de 
todos, contadores e técnicos em contabilidade. Por isto, 
é necessário que cada profissional tome conhecimento 
das alterações propostas, dê suas sugestões e participe 
ativamente deste processo”, declarou Marcia. 

Os profissionais da contabilidade podem enviar suas 
considerações sobre a  norma até 24 de fevereiro de 
2018. As sugestões devem ser endereçadas ao e-mail 
ap.nbc@cfc.org.br, fazendo referência à minuta no 
assunto da mensagem.  

A minuta da NBC PG 01 está disponível para 
consulta no portal do CFC, no endereço 
http://cfc.org.br/tecnica/audiencia-publica/.  

CÓDIGO DE ÉTICA ESTÁ EM 
AUDIÊNCIA PÚBLICA. PARTICIPE! 

Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

O nível de atividade econômica 
no país registrou crescimento de 
1,04% em 2017, em comparação 
com 2016, segundo o  Índice de 
Atividade Econômica BC (IBC-Br) 
divulgado ontem (19) pelo Banco 
Central (BC). O indicador foi criado 
pelo BC para tentar antecipar, por 
aproximação, a evolução da ativi-
dade econômica. Mas o indicador 
ofi cial é o Produto Interno Bruto 
(PIB), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE), que será divulgado 
em março.

O valor aproxima-se da projeção 
do governo para 2017, divulgada 
em dezembro do ano passado, de 
1,1%. A expectativa do mercado 
fi nanceiro, de acordo com o bo-
letim Focus, do BC, é de 1%. Em 
dezembro, o nível de atividade 
econômica no país continuou a 
registrar crescimento, de 1,41% 
em relação a novembro. Esse foi 
o quarto mês seguido de alta do 
indicador. O crescimento mensal 
refere-se ao IBC-Br dessazona-
lizado, ou seja, ajustado para o 
período (ABr).

Boletim Focus, do Banco Central, traz estimativa de redução da 

infl ação e projeção do PIB, que pode atingir 2,80%.

A expectativa do mercado 
é que o Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-

dor Amplo (IPCA) - a infl ação 
ofi cial do país - fi que em 3,81% 
em 2018, uma redução em re-
lação aos 3,84% projetados na 
semana passada. A estimativa 
para o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, deste ano 
aumentou, passando de 2,70% 
da semana passada  para 2,80%. 
A expectativa do mercado para 
o crescimento da economia 
segue, no entanto, menor que 
a estimativa do governo, que 

Os preços dos derivados são atrelados aos mercados 

internacionais e podem variar diariamente.

Para dar mais transparência à 
composição do preço fi nal dos 
combustíveis,  desde ontem 
(19) a Petrobras divulga o preço 
médio do litro da gasolina e do 
diesel nas refi narias e terminais 
do Brasil, sem incluir os tributos. 
Com o reajuste previsto para 
entrar em vigor hoje (20), o 
preço médio do litro da gasolina 
A, comercializado pela empresa, 
será de R$ 1,5148 e o do litro do 
diesel A será R$ 1,7369. 

O valor médio nacional con-
sidera os preços à vista, sem 
encargos, praticados nos diver-
sos pontos de venda em todo 
território nacional. Como a 
legislação garante a liberdade de 
preços no mercado, as revisões 
de preços feitas pela Petrobras 
podem ou não se refl etir no 
preço fi nal ao consumidor, de 
acordo com os repasses feitos 
por outros integrantes da cadeia 
de combustíveis e derivados.

Segundo dados disponibiliza-
dos pela ANP, o preço médio da 
gasolina em outubro de 2016, 

quando foi adotada a nova po-
lítica de preços da Petrobras, 
era de R$ 3,69 por litro. Em 
fevereiro de 2018, havia subido 
para R$ 4,23 o litro, uma varia-
ção de 54 centavos. Segundo 
a Petrobras, os ajustes feitos 
pela empresa respondem por 
9 centavos desse total. No caso 
do diesel, o preço médio em 
outubro de 2016 era de R$ 3,05 
por litro e agora está em R$ 3,40. 
Da variação de 35 centavos, os 
ajustes feitos pela Petrobras 
respondem por 12 centavos.

A estatal ressalta que não fez 
alterações na política de preços 
para diesel e gasolina. “Os pre-
ços dos derivados são atrelados 
aos mercados internacionais 
e podem variar diariamente, 
como outras commodities, 
a exemplo da soja, do trigo 
e do aço. De acordo com as 
cotações internacionais, pode 
haver manutenção, redução ou 
aumento nos preços praticados 
nas refi narias”, diz a nota da 
Petrobras (ABr).
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Mercado reduz de 3,84% para 3,81% 

para este ano, de acordo com o boletim Focus, divulgado ontem (19) pelo Banco Central, em Brasília

estima um PIB de 3% para 
2018. Para 2019, no entanto, 
as projeções foram mantidas 
em relação à última publicação. 
Para o mercado, a expectativa é 
que o PIB do ano que vem seja 
de 3%. A expectativa para a 
infl ação foi mantida em 4,25%.

O Boletim Focus é lançado no 
início da semana com a média 
das expectativas de bancos, 
instituições fi nanceiras, consul-
torias e empresas sobre os prin-
cipais indicadores relacionados 
à economia brasileira, como os 
diversos índices de infl ação, o 
Produto Interno Bruto, a taxa 
de câmbio e a taxa de juros bá-
sica da economia, a Selic (ABr).

Atividade econômica cresceu 
1,04% em 2017


