
Muito já é dito a respeito 

da importância de 

armazenar e analisar 

volumes imensos de 

informações em uma 

organização

No entanto, começar 
qualquer iniciativa de 
Big Data sem antes 

identifi car quais são as per-
guntas corretas a serem feitas 
sobre seu negócio, poderá 
fazer com que você se afogue 
em um oceano de dados. Mui-
tas vezes, as correlações entre 
diferentes variáveis não farão 
sentido algum. Por exemplo, a 
relação entre o acréscimo no 
consumo de tubos de cobre e 
o aumento da taxa de chuvas 
nada signifi ca, além de uma 
simples hipótese. Por isso, 
cruzar informações sem antes 
identifi car todas as variáveis 
poderá ser, além da perda de 
tempo, um risco. 

Informações isoladas mos-
tram o que ocorreu no passado 
e qual foi o resultado, porém 
quando relacionamos ações, 
metas e desempenho, pode-
mos medir a efi cácia do que 
foi feito e prever cenários. 
Fazendo uma analogia: é como 
um tanque de combustível 
de um veículo cheio. Sozinho 
não permite identifi car muito 
além do volume em litros. 
Porém, quando combinado 
com a motorização do veículo, 
distância percorrida, consumo 
médio, percurso e velocidade 
média, esse informação possi-
bilita-nos uma visão analítica, 
explorando padrões e tirando 
conclusões com embasamento 
concreto. 

O grande pré-requisito para 
se submergir neste oceano de 
informações é ter um conhe-
cimento profundo a respeito 
da organização. Ao ter uma 
visão clara da estratégia de sua 
empresa – que envolve essen-
cialmente uma carta diretriz e 
um plano de negócios – será 
possível identifi car quais são os 
dados que necessitamos para 
medir os resultados. Tais dados 
podem vir de diversos siste-
mas, como CRMs, informações 
públicas de sites confi áveis 
da internet (como IBOPE e 
IBGE), planilhas, entre outros. 
Além disso, é possível combi-
nar estas informações utilizan-
do tecnologias diversas como 
de armazenamento, analytics 
e de metodologias, incluindo 
BSC (balance score card), 
árvores de decisão, algoritmos 
preditivos e aprendizado de 
máquina. 

Com este crescimento ex-
ponencial de informação e 
a facilidade de criar novos 
sistemas utilizando diferentes 
metodologias, é fácil perder-se 
no caminho, já que são neces-
sárias uma visão analítica e 
muita agilidade. Desta forma, 
grande parte das empresas 
acabam gerando apenas rela-
tórios com dados descritivos 
sobre o passado, mas quando 
elevamos o nível de análise 
para preditiva e prescritiva, as 
pessoas mudam seus modelos 
mentais e passam a olhar os 
dados pensando no futuro. 

Em suma, as organizações 
ainda estão aprendendo a 
trabalhar diante de um ciclo 
ininterrupto, no qual se criam 
sistemas capazes de gerar in-
formações e que, por sua vez, 
são aproveitadas para criar no-
vos sistemas com novas infor-

mações e assim por diante. O 
processo de Inteligência de Ne-
gócio é contínuo. Precisamos 
virar para trás e acompanhar 
os resultados de nossas ações, 
mas, ao mesmo tempo, ter um 
olhar preventivo com análises 
preditivas que nos permitam 
tomar decisões e agir antes 
que os problemas aconteçam. 
Quando este trabalho é feito, 
podemos evitar muitas dores 
de cabeça, como ruptura de 
estoque e inativação do cliente. 

Apesar de desafi ante, inves-
tir no Big Data pode represen-
tar uma grande oportunidade 
para qualquer negócio. Para 
ilustrar uma experiência posi-
tiva, vale mencionar um case o 
qual participei pela Termome-
canica, indústria líder no setor 
de cobre e suas ligas. Tínhamos 
um alto volume de dados com 
grande complexidade de aná-
lise, por isso desenvolvemos 
uma árvore de decisão do esto-
que de produtos acabados que, 
por meio dela, permitiu com 
que nossa ferramenta padro-
nizasse a decisão e informasse 
ao colaborador a ação a ser 
tomada para aquele produto. 
Este processo era realizado 
manualmente e demorava 
semanas, quando fi nalizado 
algumas informações já eram 
irrelevantes. 

Para muitos, trabalhar com 
Big Data é sinônimo de in-
vestimento alto, porém, não 
existe uma regra que relacione 
trabalhar com informações 
a um determinado custo. 
Dependerá muito do cenário 
de cada organização, como o 
objetivo estabelecido e o ponto 
de partida: se já existem infor-
mações e se será necessário a 
criação de novos sistemas para 
obtê-las. Independentemente 
do cenário, se soubermos qual 
o nosso ponto de partida e 
de chegada, o retorno deste 
investimento certamente virá. 
Em casos como este, trabalhar 
a informação passa a ser um 
diferencial competitivo e o 
valor já não será medido pelo 
“quanto custa fazer”, mas sim 
pelo “quanto custa não fazer”. 

Apesar do investimento fi -
nanceiro ser considerado um 
dos principais impedimentos 
ao trabalhar com Big Data, 
pouco se fala a respeito das 
implicâncias relacionadas a 
uma mudança na cultura or-
ganizacional. Como abordamos 
anteriormente, ter à disposição 
um alto volume de informa-
ção, que pode ser obtido por 
diferentes frentes, requer uma 
troca de comportamento do 
indivíduo. Resumindo, de nada 
adianta criar um planejamento 
estratégico, estabelecer uma 
base de indicadores e investir 
em sistemas, se as pessoas não 
estão treinadas para analisar os 
dados e, mais do que isso, se 
não incorporaram o interesse 
pela visão analítica. 

Os desafi os são muitos, mas 
recompensadores. Para traba-
lhar com o elevado volume de 
informações de maneira que 
o impacto seja positivo para o 
negócio das empresas, signifi ca 
que devemos focar em sua 
estratégia, evitando que seus 
colaboradores analisem dados 
de forma desnecessária e pa-
dronizando a forma de tomar 
decisões. 

(*) - São respectivamente, 
superintendente e coordenador de TI 
da Termomecanica, líder no setor de 

transformação de cobre e suas ligas.

Como evitar que as 
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O risco está no costume 
que grande parte desses 
usuários têm de divulgar 

sua rotina. Os internautas, po-
rém, não percebem o perigo que 
alguns comportamentos nas 
redes podem causar. A ame-
aça aumenta ainda mais com 
publicações e fotos de crianças.

Em muitos casos, os fi lhos 
nascem e os pais logo divul-
gam fotos em seus perfi s. São 
imagens do parto, da chegada 
em casa, do primeiro banho, 
da visita de familiares… E 
a criança fi ca cada vez mais 
exposta na internet. Para os 
pais, essa simples ação pode 
parecer banal. Porém, essa exi-
bição toda facilita as possíveis 
tentativas de golpe, sequestro 
ou pedofi lia. 

“É importante lembrar que a 
internet não pode ser utilizada 
como um álbum de família, 
pois o alcance das imagens 
compartilhadas é ilimitado”, 
explica Robert Wagner dos 
Santos, especialista em Segu-
rança da ADT, maior empresa 
de monitoramento de alarme 
no Brasil. “Informações sobre o 
local em que a criança estuda, 
por exemplo, devem ser evita-
das, assim como a divulgação 
da localização de passeios”, 
aponta. A ADT alerta para os 
cuidados com a exposição de 

Alerta para cuidados com a exposição 
dos fi lhos pequenos nas redes sociais
Com a febre das redes sociais, o número de pessoas constantemente conectadas por meio de 
computadores e smartphones é cada vez maior

seus fi lhos acompanha-
dos de outras crianças. 
A imagem delas é de res-
ponsabilidade dos pais;

 5. Caso um conteúdo sobre 
seu fi lho seja usado por 
outras pessoas, conta-
te-as e peça que parem. 
Se não der certo, procure 
os responsáveis da rede 
e peça que retirem a 
publicação;

 6. Evite o uso de hashtags, já 
que usuários desconhe-
cidos podem encontrar 
suas postagens e ter 
conhecimento de sua 
rotina; 

 7. Adicione apenas familia-
res e amigos nas redes 
sociais. A presença de 
estranhos aumenta o 
risco de suas publicações 
caírem em mãos de pes-
soas mal-intencionadas. 
Atente-se, também, para 
que seu perfi l nas redes 
não esteja no modo ‘pú-
blico’;

 8. Evite postar fotos em 
qualidade muito alta. 
Imagens com boa reso-
lução podem ser ma-
nipuladas e editadas 
por qualquer um e para 
qualquer fi m.

Fonte e mais informações 
(www.johnsoncontrols.com).

fi lhos pequenos na internet. 
Confi ra algumas dicas.
 1. Não divulgue os hábitos 

da rotina da criança, 
como atividades escola-
res e hobbies. Atente-se, 
também, para não divul-
gar fotos que mostrem o 
uniforme da escola;

 2. Não poste fotos que re-
velam partes íntimas da 
criança;

 3. Não faça publicações ou 
poste fotos que mostrem 
a casa e o endereço em 
que moram. Tenha cui-
dado com aparelhos que 
mostram a localização, 
como o GPS ligado no 
celular, por exemplo; 
(veja os riscos de deixar 
a geolocalização ativada 
no smartphone) 

 4. Não divulgue fotos de 

A implantação de um proces-
so de governança corporativa 
na gestão de empresas fami-
liares nem sempre é iniciada 
com a antecedência necessária, 
podendo trazer consequências 
negativas para o negócio a longo 
prazo. De acordo com dados 
recentes da Pricewaterhou-
seCooper (PwC), empresa de 
auditoria e consultoria, 54% 
das empresas familiares bra-
sileiras não têm um plano de 
sucessão em andamento. Um 
cenário preocupante, mas que 
poderia ser contornado com 
medidas simples, que nem 
sempre são aplicadas na rotina 
administrativa.

Para o diretor-presidente 
da GoNext, Eduardo Valério, 
a governança corporativa tor-
na-se essencial nas empresas 
que já estão na segunda ou 
terceira geração de sócios, 
embora o recomendável seja a 
implantação do processo desde 
a fundação. “No início de cada 
negócio é preciso estabelecer 
normas e acordos entre os di-
ferentes sócios, principalmente 
no que diz respeito aos pilares 
fundamentais da governança: 
a relação dos gestores com a 
empresa, com os familiares e 
com os sócios. Numa empresa 
familiar é muito importante dis-
cernir esses tópicos pelo bem 
do negócio”, afi rma Valério. 

O maior desafio, segundo 
ele, é fazer com que os funda-
dores e os familiares tenham a 
consciência de que precisam 
entender melhor a dinâmica 
familiar dentro da empresa e, 

Implantação da governança 
corporativa na empresa familiar

principalmente, que tratar de 
negócios é diferente de tratar 
da família. Ainda de acordo com 
o levantamento da Pwc, apenas 
19% das empresas familiares 
no Brasil possuem um planeja-
mento sucessório estruturado. 
Para Valério, “em uma empresa 
familiar, o quanto antes se 
começar a pensar nos pilares 
da governança, maiores serão 
os benefícios para a empresa, 
que terá melhor desempenho 
e, consequentemente, longe-
vidade”.

Nesse cenário, a governan-
ça corporativa pode auxiliar 
os gestores a ampliarem a 
visão do negócio, focando não 
só nas consequências, mas, 
principalmente, nas causas 
que podem levar até elas. 
Esse diagnóstico, de acordo 
com Valério, pode variar de 
empresa para empresa, mas, 
via de regra, traz resultados 
comuns a todas elas, como 
melhoria na qualidade de 
gestão, maior alinhamento 
dos sócios com relação à pers-
pectiva do negócio e, ainda, a 
manutenção de um controle 

mais rigoroso dos processos 
internos, com a geração de 
relatórios e indicadores que 
permearão o modo de opera-
ção como um todo. 

Atualmente, dos mais de 100 
projetos de governança corpo-
rativa desenvolvidos pela Go-
Next para empresas familiares, 
mais de 90% tem seus órgãos 
funcionando e os instrumentos 
implantados e seguidos corre-
tamente. Isso, segundo Valério, 
é resultado de um trabalho 
com a defi nição de objetivos 
claros e acompanhamento 
constante. “Trabalhamos com 
um modelo de atuação que 
traz, pelo menos, 11 etapas na 
implantação do processo de 
governança corporativa. Nele 
podemos prever, por exemplo, 
a estruturação do conselho 
de família, dos acionistas, de 
relatórios gerenciais e agenda 
periódica de reuniões. 

Cada etapa tem focos espe-
cífi cos e é mensurada de forma 
individual, dando aos gestores 
um nível maior de organização 
e conhecimento sobre o próprio 
negócio”, explica Valério.
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O preço é fator preponderan-
te para a decisão de consumo, 
embora tenha perdido dois 
pontos percentuais em 2017 na 
comparação com o ano anterior, 
passando de 86% para 84%. Na 
hora da compra, o critério qua-
lidade cresceu em importância e 
avançou 6 pontos percentuais no 
mesmo período de comparação. 
É o que revela pesquisa nacional 
da Fecomércio RJ, em parceria 
com o Instituto Ipsos, realizada 
entre os dias 5 a 18 de janeiro 
de 2017. 

Quando analisado de acordo 
com as classes sociais, há uma 
inversão nos critérios considera-
dos prioritários para as compras. Na classe 
AB, o fator qualidade chega ao topo do 
ranking, com 80% das citações, ante 77% 
de menções ao preço. Já na classe C, 85% 
dos consumidores apontam o preço como 
preponderante e 76%, a qualidade. Entre 
os brasileiros da DE, o quesito preço atinge 
91% das menções, ante 64% da qualidade. 
De uma forma geral, a pesquisa coloca o fator 

Hábitos do consumidor: qualidade
tem mais peso na escolha de produtos

marca na terceira colocação, com 20% das 
menções, à frente do conforto, fator citado 
por 10% dos entrevistados.   

Em relação à prioridade de consumo no 
ano, reforma da casa (25%) segue no topo 
– já ocupava essa posição no ano passado -, 
acompanhada por aquisição de imóvel (14%) 
e compra de eletrodomésticos (12%). No 
ano anterior, essas também estavam entre as 

prioridades de consumo, porém 
em outra ordem: reforma da casa 
(21%), aquisição de carro (12%) 
e de imóvel (10%). Artigos de 
vestuário foram citados por 11% 
como prioridade de consumo em 
2016, parcela que passou a 8% 
neste ano. A opção reforma da 
casa, em 2017, é a mais men-
cionada por todas as classes, 
porém com mais intensidade na 
DE (29%). 

A televisão segue como o meio 
de comunicação pelo qual o 
brasileiro mais percebe ofertas 
e promoções, segundo 42% dos 
consumidores, porém, com uma 
queda de 8 pontos percentuais 

na comparação com 2016. A segunda colo-
cação fi cou para carro de som, com 23% das 
menções. A pesquisa tem mostrado o cres-
cimento do meio internet na publicidade: o 
percentual de consumidores que considera 
essa a melhor forma de se informar sobre 
promoções chegou a 9%. Em 2010, era men-
cionado por somente 1% dos entrevistados 
(FecomercioRJ).

Qualidade

Preço

Caiu a demanda das 
empresas por crédito 

A demanda por crédito por parte 
das empresas caiu 12,2% em abril 
na comparação com março, segun-
do o Indicador Serasa Experian 
de Demanda das Empresas por 
Crédito. Na comparação com abril 
de 2016, houve recuo de 5,7%. No 
acumulado de 2017, a queda foi 
de 2,6% com relação ao mesmo 
período do ano passado.

“A procura por crédito por parte 
das empresas ainda segue bastante 
deprimida neste início de ano, ape-
sar de a economia demonstrar al-
guns sinais de saída da recessão. A 
elevada inadimplência empresari-
al, ocasionando uma certa restrição 
da oferta de crédito às empresas, 
acaba também contribuindo para 
um cenário de crédito corporativo 
ainda enfraquecido”, dizem os 
economistas do Serasa Experian.

As empresas de micro e pe-
queno porte apresentaram queda 
de 12,6% em abril. Nas médias 
empresas, caiu 2,7% e nas grandes 
0,9%. No acumulado dos primeiros 
quatro meses do ano, a demanda 
por crédito das micro e pequenas 
empresas recuou 2,2% em relação 
aos primeiros quatro meses do ano 
passado. Nas médias empresas, 
esta queda foi de 9,4% e, nas 
grandes empresas, o recuo em 
relação ao primeiro quadrimestre 
do ano passado foi de 9,0%.

O setor industrial teve queda 
de 11,5% e o das empresas com-
erciais, de 11,3%. Já o setor de 
serviços teve um crescimento de 
13,1%. No acumulado do ano, a 
demanda das empresas por crédito 
caiu 5,4% na indústria, 4,2% no 
comércio e 0,2% nas empresas de 
serviços em relação aos primeiros 
quatro meses do ano passado. 
Todas as regiões apresentaram 
queda na demanda por crédito 
nos primeiros quatro meses do 
ano: Centro-Oeste (-3,6%); Norte 
(-4,3%), Sul (-4,3%), Nordeste 
(-5,1%), Sudeste (-0,3%) (ABr).
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: JONATHAN PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/11/1993, profi ssão: aj. de pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Valmir Pereira da Silva e de Luciana Aparecida da Silva. A pretendente.: 
LETICIA FERREIRA BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/08/1993, profi ssão: 
aux. de logistica, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Guarulhos - SP. fi lha 
de: Samuel José Batista e de Maria de Fatima Ferreira Batista.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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