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OPINIÃO
As implicações 

comportamentais da 
transformação digital

A era digital promete 

uma mudança 

signifi cativa na forma 

de se relacionar, 

principalmente no que 

se diz respeito às formas 

de consumo

O processamento quase 
ilimitado da compu-
tação quântica e algo-

ritmos complexos resolvem 
problemas difíceis em várias 
áreas enquanto, por outro 
lado, se busca um pouco mais 
de humanização nas relações, 
ainda que realizadas de ma-
neira virtual. O ser humano e 
o mundo se reinventam a cada 
dia e com tantas e contínuas 
mudanças, as empresas estão 
tendo a necessidade e a opor-
tunidade de defi nir seu lugar 
nessa constante evolução da 
sociedade.

A transformação digital é ab-
solutamente necessária para as 
empresas que queiram se per-
petuar com lugar de destaque 
no mercado, não importando 
seu porte.Mas essa mudança 
representa a transformação 
do negócio de ponta a ponta 
e afeta toda a organização, já 
que as empresas devem ter 
uma clara dimensão de onde 
querem chegar e como essas 
mudanças impactarão todo o 
negócio, tendo a consciência 
de que existe algum risco, já 
que modelos que funciona-
vam há anos,provavelmente 
cairão pelo chão. O lado posi-
tivo é que, se existem riscos, 
existem oportunidades ainda 
maiores.

Implementar tecnologias 
adequadas, encontrar novos 
talentos e defi nir estratégias, 
entre outras, é uma tarefa 
complexa, mas factível. O mais 
difícil nesse processo todo, ou 
melhor, nessa nova maneira 
de se preparar para o futuro, 
é a transformação cultural em 
empresas que têm um legado 
de longas datas e raízes cultu-
rais muito fortes, sendo que, 
muitas vezes, a resistência 
começa pela própria liderança, 
o que difi culta muito imple-
mentações estratégicas que 
prepararão a empresa para o 
mundo digital.

Essas implementações im-
plicam em uma série de mu-
danças bastante signifi cativas 
que precisam permear toda 
a organização, demandando 
desde pequenas atitudes a 
grandes ações. Algumas são 
gradativas, mas evoluem para 
um objetivo fi nal, que se torna 
cada vez mais claro ao longo 
do tempo e em cada fase do 
processo. O importante é 
trabalhar em iniciativas coor-
denadas dentro das unidades 
organizacionais, pensando 
holisticamente sobre como 
cada parte da operação pode 
impactar positivamente o 
cliente.

Às vezes, isso é feito por meio 
de ações como aquisições, 
investimentos, parcerias ou 
outras atividades externas. 
Outras vezes, por meio de de-
cisões internas, como o ajuste 

dos perfi s dos profi ssionais ou 
o posicionamento da empresa 
perante seus clientes. Isso 
certamente abala a zona de 
conforto de muitos, mas o 
mundo não teria evoluído se 
pessoas não tivessem ousado 
a romper esta zona.

Para que estas mudanças 
atinjam os resultados planeja-
dos e esperados, as empresas 
têm de se comprometer com 
um modelo operativo de pró-
xima geração. Este modelo 
é uma nova forma de gerir 
a organização que combina 
tecnologias digitais e capaci-
dades de operações de forma 
integrada e bem sequenciada 
para obter melhorias na recei-
ta, na experiência do cliente e 
no custo.

Um dos maiores erros das 
corporações entretanto, é cair 
na armadilha de simplesmente 
tentar melhorar os processos 
existentes. Em vez disso, de-
vem se concentrar em otimizar 
a experiência do cliente, que 
muitas vezes, revela oportuni-
dades para simplifi car e agilizar 
processos,criando ainda maior 
valor para a empresa. Nessa 
etapa, conceitos de economia 
comportamental são de ex-
trema valia para a idealização 
e redesenho do processo de 
maneiras bem criativas. 

Volto a ressaltar que o ele-
mento mais importante de 
qualquer transformação, é 
a liderança. Embora muitos 
aspectos da transformação 
digital possam ser parte de um 
movimento de base dentro da 
organização, ele vai, em última 
instância, exigir uma visão de 
gestão inspiradora e com visão 
de futuro. Os líderes devem 
repensar papéis tradicionais 
e responsabilidades para ga-
rantir abordagens centradas 
no consumidor.

Da mesma maneira, os indi-
cadores de desempenho atuais 
concentram não somente a 
mensuração de informações 
sobre rentabilidade e transa-
ções, mas também o grau de 
resiliência de pessoas para 
lidar com as mudanças signifi -
cativas. Por essa razão, o papel 
do consultor na transformação 
digital é de extrema importân-
cia, pois é bastante diferente 
e bem mais complexado que o 
modelo tradicional e exige uma 
visão macro, sem envolvimento 
emocional com o negócio. 

Um dos grandes desafi os, 
que acredito que as empresas 
enfrentem hoje, é justamente 
reconhecer a necessidade, 
confi ar nas mudanças, apostar 
no resultado e incentivar a 
transformação. Em última aná-
lise, as organizações precisam 
se reavaliar constantemente 
e rápidas para se adaptar aos 
novos cenários, questionando 
a razão de sua existência, os 
processos, as equipes, a forma 
de trabalhar, a maneira de se 
comunicar com o mercado e, 
sobretudo, o relacionamento 
com o consumidor.

(*) - É especialista em planejamento 
estratégico ebusiness e branding 

omnichannel, professor da 
ComSchool e fundador da empresa 

Topper Minds.

Fabrizzio Topper (*)

Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 11 de abril de 2017

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretora Comercial
Lilian Mancuso
lilian.mancuso.jen@gmail.com

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

José Hamilton Mancuso
2003/2017

Cooperação precisa 
ser rápida no 
combate à corrupção

O ministro da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral 
da União (CGU), Torquato Jardim, 
disse ontem (10) que a sofi sticação 
dos meios de corrupção implicam 
em uma cooperação administrativa 
muito intensa e muito rápida por 
parte dos países. “Em questão de 
segundos os recursos saem de um 
país para um paraíso fi scal, e depois 
para um segundo paraíso fi scal e 
desaparecem”, disse, sobre a neces-
sidade de se criarem mecanismos 
operacionais em meios eletrônicos 
contra a corrupção na velocidade 
do mercado fi nanceiro.

Jardim participou do seminário 
Cooperação Internacional em 
Processos Civis e Administrativos 
Relacionados à Corrupção, reali-
zado em Brasília.

“Qualquer tentativa de conter o 
crime (...) que seja mais lenta que 
a velocidade do crime está fadada 
ao fracasso. Tem que ser tão rápido 
quanto, compartilhar a base de 
dados e conhecimentos mútuos 
de quem está participando desse 
sistema”, disse o ministro.

Há um consenso internacional 
de que a experiência brasileira de 
combate à corrupção é muito rica 
e não pode ser perdida. Entretanto, 
há países que se dispõem a cola-
borar com o Brasil, mas não veem 
na lei brasileira uma garantia de 
que não haverá quebra de sigilo 
de documento ou que haverá, na 
hipótese de quebra de sigilo, uma 
sanção legal forte que desestimule 
a quebra do segredo.

A reunião periódica do Grupo de 
Trabalho Anticorrupção do G20, 
que acontece hoje (11) e amanhã 
(12), abordará temas como a coo-
peração internacional para o en-
frentamento de crimes fi nanceiros 
internacionais, como a lavagem de 
dinheiro, bem como parcerias que 
permitam o compartilhamento de 
documentos e informações e a 
recuperação de ativos (ABr).

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
informou ontem (10) que o 
governo estuda fazer campa-
nhas de conscientização para 
economia e uso consciente 
da energia pela população. 
O motivo é a falta de chuva 
prevista para o segundo 
semestre, que deverá levar 
a um maior acionamento de 
usinas termelétricas, o que 
pode resultar em aumento no 
custo da operação do sistema 
elétrico.

“A ideia é que a gente pu-
desse iniciar campanhas de 
conscientização para diminuir 
o impacto que as bandeiras 
[tarifárias] têm na conta do 
consumidor. É um movimento 
que pode iniciar agora, mas 
acho que tem ser constante, 
independentemente do preço 
da energia”, disse o ministro.  
“O segundo semestre de 2017 
deve ser bastante difícil do 
ponto de vista de fornecimen-
to hídrico, e não energético. 

Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

Mais da metade das famílias 
do Iraque correm o risco de 
não ter comida o sufi ciente. A 
pesquisa sobre insegurança ali-
mentar foi feita pelo Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) e 
pelo governo do país. A agência 
da ONU está pedindo US$ 113 
milhões para fornecer refeições 
e assistência em dinheiro para 
1,5 milhão de iraquianos até 
setembro. 

A situação é um refl exo do 
confl ito no país, que contri-
buiu também para uma alta no 
preço dos alimentos. Segundo 
o PMA, este é um dos estudos 
mais completos sobre o tema 
já feitos no Iraque. Foram 
entrevistadas mais de 20 mil 
famílias iraquianas nas áreas 
urbanas e rurais.

A sondagem revela que 
quase 75% dos menores de 
15 anos estão trabalhando 
no país, para ajudar suas fa-

mílias a ter comida na mesa. 
Com isso, eles acabam não 
conseguindo ir para a escola. 
Além disso, o índice de inse-
gurança alimentar chega a ser 
duas vezes mais alto entre as 
famílias de deslocados inter-
nos, na comparação com as 
famílias que continuam nas 
suas casas.

O estudo foi feito antes do 
início da ofensiva militar em 
Mossul, portanto não traz in-
formações sobre a situação de 
segurança alimentar entre os 
que fogem da cidade. Segundo 
a análise, 53% dos residentes e 
66% dos deslocados internos 
estão em risco de não ter o 
sufi ciente para comer. O levan-
tamento traz recomendações 
ao governo e às agências huma-
nitárias sobre como melhorar 
o acesso à comida e os índices 
de nutrição entre a população 
(ONU News).

Criança deslocada em campo para refugiados no Iraque.

As autoridades islâmicas do 
Egito garantiram que não há 
riscos para o papa Francisco 
durante sua viagem ao Cairo, 
programada para os próximos 
dias 28 e 29. De acordo com o 
conselheiro de protocolo do grã-
imã Ahmed Mohamed el-Tayeb, 
da mesquita sunita de Al-Azhar. 
“Posso assegurar que não haverá 
nenhum problema para a segu-
rança. O Papa será bem recebido 
no país. Estará completamente 
seguro”, disse o conselheiro 
Kadri Abdelmottaleb.

No domingo (9), duas explo-
sões em igrejas cristãs coptas 
no Egito mataram 44 pessoas 
e foram assumidas pelo grupo 
extremista Estado Islâmico 
(EI), de vertente sunita que 
persegue e executa fi éis de 
outras religiões e muçulmanos 
xiitas. Francisco foi informado 
dos atentados enquanto cele-
brava uma missa no Vaticano e 

lamentou o ocorrido. A Igreja 
Copta é cristã ortodoxa, mas 
não aceita o Concílio de Calce-
dônia e, portanto, não está em 
comunhão com a Igreja Católica 
Apostólica Romana. Mesmo 
assim, está na mira do Estado 
Islâmico por ser cristã. 

A agenda de Francisco no 
Cairo prevê uma reunião com 
representantes do governo do 
Egito e com o imã Ahmed Mo-
hamed el-Tayeb, além de fazer 
um discurso aos participantes 
da Conferência Internacional 
sobre a Paz. O Papa também 
terá uma reunião com o pa-
triarca de Alexandria, Teodoro 
II. O logotipo ofi cial da viagem 
de Francisco ao Egito retrata o 
Papa, uma pomba branca que 
simboliza a paz, as pirâmides 
esfi nges e o delta do rio Nilo. 
Ao cento da imagem, há uma 
cruz e uma meia-lua (ANSA/
COM ANSA).

Esta constatação foi feita 
pelo estudo da Trans-
parência Internacional, 

uma ONG com sede em Berlim. 
A entidade suspeita de lavagem 
de dinheiro oriundo de desvios 
dos cofres públicos.

De acordo com o levanta-
mento, 236 empresas em re-
gime de offshore detêm 3.452 
propriedades, em São Paulo, 
onde estão as sedes de mais da 
metade (65%) das companhias 
estrangeiras no Brasil. Em seu 
relatório, a ONG destaca que 
essa concentração se deve ao 
fato da presença na capital 
paulista da maior bolsa de 
valores da América Latina, a 
atual B3, ex-BM&F Bovespa, 
que atrai os investidores para 
imóveis de grande valorização 
no mercado.

Mais da metade dessas em-
presas (87%) estão registradas 
em cinco localidades: lhas 
Virgens Britânicas, Uruguai, 

236 empresas em regime de offshore detêm 3.452 propriedades, 

em São Paulo, onde estão as sedes de mais da metade das 

companhias estrangeiras no Brasil.
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Mais de 3,4 mil imóveis em São Paulo 
pertencem a empresas offshores

Mais de 3,4 mil imóveis localizados nas áreas mais caras de São Paulo,  avaliados em cerca de
US$ 2,7 bilhões, pertencem a empresas ligadas às offshores - corporações abertas nos chamados paraísos 
fi scais, países que oferecem isenções de impostos, taxas e ainda mantém sob sigilo o nome do proprietário

para esconder o proprietário dos 
ativos adquiridos. A estratégia 
desses corruptos foi investir em 
imóveis que, conforme a ONG, 
tem risco relativamente baixo 
o que permite a lavagem de 
dinheiro de grandes quantias 
em única operação.

“Como os verdadeiros do-
nos estão escondidos, não 
se sabe ao certo o montante 
de propriedades compradas 
com recursos da corrupção”, 
cita o relatório. No estudo, a 
Transparência Internacional 
citou o caso do ex-diretor da 
Petrobras, Nestor Cerveró, 
preso em 2015, por participar 
do esquema de corrupção na 
Petrobras. A ONG lembra que 
Cerveró foi sentenciado a cinco 
anos de prisão por comprar um 
apartamento de luxo no valor 
de US$ 2,4 milhões, no Rio de 
Janeiro, com recursos de pro-
pina e para isso utilizou uma 
empresa offshore (ABr).

Estados Unidos, Panamá e  Suí-
ça. Segundo o estudo, recursos 
originados de corrupções são 
aplicados em offshore, nas 
Ilhas Virgens Britânicas e no 
Panamá, onde o anonimato no 
registro de empresas facilita 
que “corruptos driblem autori-

dades fi scais e policiais”. 
A ONG acrescenta que em 

70% dos 200 grandes casos 
de corrupção analisados pelo 
Banco Mundial, os arranjos cor-
porativos secretos, como trusts 
e empresas offshore foram utili-
zadas para lavagem de dinheiro e 

Governo estuda campanha 
para uso racional de energia

Temos energia para atender à 
população. Por ser um forne-
cimento que deverá depender 
em maior parcela pelas [usinas] 
térmicas , deverá ter um custo 
adicional [nas contas de ener-
gia]”, acrescentou.

O diretor-geral da Aneel, 
Romeu Rufi no, disse que as 
contas de luz continuarão com 
a bandeira vermelha patamar 1 

acionada até o fi m do período 
seco, que vai até novembro. A 
bandeira vermelha patamar 
1, que está em vigor, implica 
uma cobrança extra de R$ 3 
para cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos. Ela é usa-
da quando é preciso acionar 
usinas termelétricas (mais 
caras), por causa da falta de 
chuvas (ABr).

Líder muçulmano garante segurança 
de Papa em visita ao Egito

Insegurança alimentar 
afeta metade da 

população iraquiana


