
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para
www.netjen.com.brTEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Página 4

Política
São Paulo, quinta-feira, 11 de maio de 2017

www.netjen.com.br

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 impli-
cam em uma série de mudanças 
bastante significativas que 
precisam permear toda a or-
ganização, 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 coordenadas 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 om-
nichannel, professor da ComSchool e 

fundador da empresa Topper Minds.

Fabrizzio Topper (*)

Adesão do Brasil
a protocolo
de combate
à escravidão

A senadora Regina Sousa 
(PT-PI) destacou a realização 
de audiência pública na Co-
missão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa que 
serviu para o lançamento de 
campanha para que o Brasil 
ratifi que o protocolo de atu-
alização da Convenção 29 da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que trata do 
combate ao trabalho escravo.

Presidente da CDH, a sena-
dora disse que a Casa Civil da 
Presidência da República já 
sinalizou que o Brasil vai assinar 
o protocolo ainda este ano.

Regina Sousa informou que 
participaram da audiência pú-
blica representantes da OIT, do 
governo federal, da Justiça do 
Trabalho, do Ministério Público 
do Trabalho, além de entidades 
de trabalhadores e de empresas. 
Ela pediu que os cidadãos bra-
sileiros apoiem a campanha por 
meio da página ‘50 for Freedom’ 
– Junte-se à Luta Contra a Escra-
vidão Moderna (Ag.Senado).

Foi aprovado o relatório da 
CPI criada para investigar ir-
regularidades aplicação da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet). O relator da CPI, 
deputado Domingos Sávio (PS-
DB-MG), recomenda ao MPF a 
investigação de outras pessoas 
além das 29 já indiciadas pela 
Operação Boca Livre, da PF, 
que motivou a criação da co-
missão. São novos suspeitos de 
terem cometido fraudes para se 
benefi ciar das isenções fi scais 
destinadas ao fi nanciamento de 
projetos culturais.

“Identifi camos outros, que 
no nosso entendimento parti-
ciparam de ações ilícitas, com 
desvio de dinheiro público. 
Realizaram, por exemplo, 
três concertos de orquestra 
filarmônica na fazenda do 
patrocinador, R$ 1,2 milhão 
para algo que fi cou restrito aos 
funcionários”, disse. “Tudo será 
objeto de encaminhamento 
para as providências judiciais 
cabíveis”.

Domingos frisou que o relató-

Domingos Sávio defendeu mudanças na legislação sobre 

incentivos à cultura.

A ex-ministra do TSE, Lu-
ciana Lóssio, afi rmou ontem 
(10) que o sistema eleitoral 
de listas fechadas, proposto 
pelo relator da reforma políti-
ca, Vicente Candido (PT-SP), 
poderá ajudar a aumentar a 
participação feminina no Con-
gresso. Em audiência pública 
na Comissão Especial da Re-
forma Política, a ex-ministra 
disse que o sistema de lista 
fechada permitiu o incremen-
to da participação feminina no 
Parlamento em países como 
Argentina e México. 

O relatório de Candido 
propõe que, a cada três 
candidatos, um seja mulher. 
“Geralmente a mulher vai ser 
a terceira colocada - primeiro 
dois homens, depois uma 
mulher”, observou Luciana. 
Segundo ela, o próximo 
passo deve ser a alternância 
de gênero nas candidaturas. 
Luciana afi rmou ainda que a 
Justiça Eleitoral está agindo 

Luciana: em outros países, 

lista fechada permitiu 

aumento da participação 

feminina.

Ele, que é o relator no TSE 
no processo que pede a 
cassação da chapa da 

campanha Dilma-Temer, ava-
liou que a solução baseada no 
fi nanciamento empresarial “se 
mostrou a mãe do desastre que 
nós temos hoje”. Argumentou 
que o atual sistema é “perver-
so” e criou um “submundo de 
contribuições” que privilegia os 
doadores em detrimento dos 
cidadãos, além de colocar a 
classe política em um “ambiente 
de clandestinidade”.

O ministro afi rmou ainda que 
o Brasil passa por uma crise 
na democracia e que não é 
possível atribuir o problema da 
corrupção a apenas um partido. 
“Nós não temos no Brasil um 
partido político que seja a mãe 
ou o pai da corrupção. Então, 
se imputar a um determinado 
partido político, qualquer que 

Ministro Herman Benjamin, e o deputado Vicente

Cândido na audiência da Comissão Especia

da Reforma Política, na Câmara.

A senadora Rose de Freitas 
(PMDB-ES) afirmou que a 
intenção do governo com a re-
forma trabalhista não é tornar 
mais precárias as relações de 
trabalho, e sim avançar em um 
ambiente de segurança jurídica 
para assegurar o emprego no 
país. Para ela, é preciso analisar 
o texto com cuidado e respon-
sabilidade e falar a “linguagem 
da sociedade produtiva”

“O discurso mais fácil é 
dizer exatamente que essas 
propostas vão tirar direitos dos 
trabalhadores, como falaram 
que as mudanças no ensino 
médio eram pra prejudicar a 

qualidade do ensino. É o con-
trário. A PEC que limitava os 
gastos públicos falaram que era 
a PEC da morte e nós vimos 
que ninguém morreu, isso não 
aconteceu”.

Segundo a senadora, a justiça 
do trabalho está sobrecarrega-
da pelo número de ações, que 
são refl exo de uma lei defasa-
da, criada há mais de 70 anos. 
Para ela, não é possível ignorar 
as mudanças na realidade do 
mercado de trabalho e manter 
um engessamento permanente 
das relações trabalhistas e sem 
o risco real de enfraquecimento 
do emprego (Ag.Senado).

Satélite para defesa 
e comunicações 
estratégicas

O Satélite Geoestacionário Bra-
sileiro de Defesa e Comunicações 
Estratégicas, lançado na última 
quinta-feira (4), deve ampliar a 
cobertura da internet de banda 
larga, em especial nas regiões de 
difícil acesso, observou o senador 
Pedro Chaves (PSC-MS).

Para ele, não é exagero afi rmar 
que o novo satélite representa uma 
das maiores conquistas do povo 
brasileiro no setor de tecnologia. 
Chaves anunciou também que é o 
primeiro integralmente controla-
do pelo governo brasileiro. “Além 
de ampliar o acesso à internet, 
disse, o satélite possibilitará um 
reforço na segurança nacional, 
uma vez que será usado para 
a vigilância das fronteiras e do 
espaço aéreo.

“Estou certo de que com a 
execução desse projeto, o Brasil 
estará conectado com o futuro, 
mas também na área militar 
temos avanços espetaculares. 
Em primeiro lugar porque o 
satélite utiliza a banda X, faixa 
que destina exclusivamente ao 
uso militar e que por isso tornará 
as comunicações estratégicas e 
militares do governo brasileiro 
muito mais protegidas e seguras” 
(Ag.Senado).
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Ministro do TSE critica fi nanciamento 
empresarial de campanha

Em audiência pública realizada ontem (10) pela comissão especial que analisa as propostas de reforma 
política na Câmara, o ministro do TSE, Herman Benjamin, defendeu o fi nanciamento público de campanha

participe do financiamento. 
“Democracia, como direitos 
humanos e outros grandes 
temas da cidadania, tem custo. 
Alguém acredita que se possa 
fazer eleição, mesmo em con-
domínio, sem custo? Então, 
esta é a primeira constatação 
que temos que fazer. Então, 
se tem custo, evidentemente 
alguém vai ter que pagar por 
isso. E a questão é: quem vai 
pagar por isso e de que forma?”, 
questionou o ministro.

Além do fi nanciamento, o mi-
nistro classifi cou como graves 
as crises partidária e de trans-
parência. Ele criticou a atuação 
de pequenos partidos que não 
apresentam densidade ideoló-
gica, nem capacidade de gestão 
e apontou o problema do atual 
sistema que permite a eleição 
de candidatos desconhecidos 
pelo eleitor (ABr).

ele seja, como sendo respon-
sável pela crise ética no Brasil 
hoje, creio que é esquecer o 
passado de 500 anos do nosso 
país”, declarou. 

Para ele, é preciso reconhe-
cer que a democracia tem um 
custo alto e, por isso, ele sugeriu 
que sejam criados mecanis-
mos em que o próprio eleitor 

Lista fechada aumenta participação 
feminina no Congresso

especialmente nos municí-
pios, não existem mulheres 
dispostas a preencher as 
candidaturas. 

“Mulher não quer ser ins-
trumento de eleição de um 
candidato homem”, argumen-
tou a deputada Soraya Santos 
(PMDB-RJ), líder da bancada 
feminina na Câmara. Ela de-
fendeu a aprovação imediata 
de cota para mulheres no 
Legislativo, antes da votação 
do texto da reforma política 
pelo Plenário da Câmara.

Luciana Lóssio acredita 
que os partidos não facilitam 
a entrada das mulheres na 
política. Ela não considera 
válido o argumento de que 
as mulheres não querem se 
candidatar, já que, de acordo 
com a ex-ministra, 44% dos 
fi liados dos partidos políticos 
são mulheres. Ela defendeu 
mecanismos de democracia 
interna nas legendas (Ag.
Câmara).

de “forma fi rme” para garantir 
que 30% das candidaturas 
sejam de mulheres. “Nem isso 
estava sendo observado pelos 
partidos”, ressaltou.

Para o deputado Gilberto 
Nascimento (PSC-SP), hoje, 

CPI aprova sugestões
para mudanças na Lei Rouanet

rio foi fruto de entendimento e 
que acatou sugestões de vários 
deputados. Ele acrescentou há 
ainda sugestões aos ministérios 
da Cultura e do Planejamento 
para estabelecer mecanismos 
de controle e transparência 
com o objetivo de evitar novos 
desvios.

Para o relator, o resultado 
mais importante da CPI é o 
projeto com propostas de al-

teração. “O texto procura fazer 
com que a Lei Rouanet possa 
ser descentralizada, chegando 
ao Brasil todo, hoje está con-
centrada em algumas regiões”, 
disse Domingos Sávio, que 
espera urgência na aprovação. 
A ideia é que os recursos da 
cultura não fi quem restritos ao 
eixo Rio-São Paulo e benefi ciem 
também artistas iniciantes (Ag.
Câmara).

Reforma trabalhista vai 
garantir segurança jurídica

O senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) protestou ontem 
(10), contra a cobrança de 
pagamentos para o Fundo de 
Assistência ao Trabalhador 
Rural, o Funrural. Essa situação 
foi criada no fi nal de março, 
desde que o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) considerou 
constitucional o recolhimento, 
por parte do empregador rural 
pessoa física, da contribuição 
para o fundo.

O tributo é cobrado sobre o 
resultado bruto da comerciali-
zação rural e descontado, pelo 
comprador da produção, no 
momento da venda. Em 2011, 
essa contribuição previden-

ciária havia sido considerada 
ilegal pelo STF, o que fez muitos 
agricultores pararem de pagar o 
imposto. Caiado espera uma po-
sição do governo federal, uma 
vez que a dívida dos produtores 
rurais é de bilhões de reais.

“Já se arrasta por mais de 30 
dias e o governo, espero eu, que 
pelo seu líder no Senado, Ro-
mero Jucá, possa se posicionar 
aqui e dar uma alternativa do 
que fazermos com o passado — 
são mais de R$ 20 bilhões — e 
o que fazermos com o ano de 
2017, que o setor não tem como 
continuar com essa penalização 
de 2,3% sobre a sua produção”, 
frisou (Ag.Senado).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) considerou estranha 
a grande dimensão que ganhou 
o depoimento do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ao 
juiz Sérgio Moro, em processo 
da Operação Lava Jato, ontem 
(10) em Curitiba, no Paraná.

O parlamentar comentou o 
deslocamento de apoiadores 
tanto do ex-presidente quando 
da Operação Lava Jato em cara-
vanas de várias partes do país à 

Curitiba. Na avaliação de Lasier 
Martins, há um exagero nas 
manifestações, uma vez que se 
trata de um simples ato judicial, 
que é o interrogatório de um réu. 
Lembrou ainda que Lula é réu 
em outros processos e novos 
depoimentos vão acontecer.

“De nada adiantarão gritos, 
quebra-quebra, ameaças, porque 
o que interessa, em última aná-
lise, é chegar à verdade”, disse 
o senador (Ag.Senado).

Exagero nas manifestações 
pró e contra Lula em Curitiba

Caiado protesta contra 
cobrança do Funrural


