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Você provavelmente já deve ter tido a sensação de não ter 
produzido nada ao longo dia, mesmo realizando várias tarefas, 
não é mesmo? Esse é um relato muito comum que ouço dos meus 
clientes. Isso acontece quando não planejamos nossa semana e os 
eventos acabam preenchendo nosso tempo e temos a sensação de 
não sermos produtivos, pois não temos uma visão geral de tudo 
que foi realizado.   

Atingir suas metas

Uma equipe da Online Data Cloud - empresa que atua há 25 anos 
no segmento de TI - ressuscitou uma solução que não é nova, mas 
estava esquecida pela facilidade com que as pessoas têm hoje de ad-
quirir um computador pessoal: o desktop virtual. "Essa solução não 
atende somente à falta de notebooks no mercado, mas principalmente 
permite ao colaborador acessar o ambiente da empresa com todas 
as aplicações existentes. Ou seja, mesmo remotamente, ao olhar 
para a tela do computador, é como se ele estivesse em sua mesa de 
trabalho, com todos os dados de que precisa para dar continuidade a 
suas atividades de rotina. E o melhor: as equipes internas de TI não 
precisam se deslocar para realizar a instalação", diz Adriano Filadoro, 
diretor-presidente da empresa (https://www.onlinegroup.com.br).

Desktops virtuais

Possivelmente você tem hoje cerca de cinco dispositivos digitais conecta-
dos que fazem desaparecer as fronteiras entre o universo digital e o físico, 
fenômeno também chamado de "phygital". A Internet das Coisas (IoT) está 
nos levando para a jornada de transformação de um mundo essencialmente 
físico para o futuro em que atravessamos um mundo "phygital" sem perceber 
a diferença. Atualmente um automóvel conta em média com mais de cem 
sensores. Metade deles monitora a função e o desempenho do motor; outros 
gerenciam sistemas de frenagem antibloqueio, controle ativo de tração e 
suspensão, ar interno e pressão dos pneus.   

O ser humano em dar vida à IoT

Atualmente, quando o ambiente corporativo ou as relações de 
trabalho entram em questão, os temas que mais se destacam são os 
relacionados às habilidades técnicas e comportamentais. Habilidades 
técnicas são fundamentais para a boa execução de tarefas específicas. 
Porém, cada vez mais, o que as organizações estão buscando realmen-
te, são pessoas com inteligência emocional, uma vez que, segundo 
especialistas da área, são estes profissionais que têm mais condições 
de contribuir para o desenvolvimento da equipe e da empresa.   

Inteligência emocional e carreira
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Negócios em Pauta

Foco no Consumidor
A Nielsen Brasil trouxe ao país a SmartStore, solução cria-

tiva voltada para varejistas e fabricantes com o objetivo de 
compreender melhor o comportamento dos consumidores 
no ponto de venda. A ferramenta  garante uma avaliação 
de como os consumidores veem a loja e se a forma como 
ela está disposta na tecnologia tem gerado uma atração 
efetiva que leva à compra. Com a proposta de transformar 
a maneira como se faz pesquisas, SmartStore chega no 
mesmo patamar de outros 23 países, onde a solução já está 
sendo usada. Outras informações: (www.nielsen.com/br).  
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Ferramenta de vendas gratuita para apoiar 
bares e restaurantes

@Tendo em vista o cenário desafiador enfrentado pelos 
bares e restaurantes frente à crise da COVID-19, a 

Goomer (www.goomer.com.br/goomergo), startup especia-
lizada em inovações para o Foodservice, acaba de lançar 
uma ferramenta, a GoomerGo. Trata-se de uma iniciativa 
para a realização de pedidos online, criada para atender 
a demanda do mercado e apoiar esses estabelecimentos 
comerciais no atual contexto. O objetivo é ampliar as ven-
das das operações de delivery e takeaway. Dentre suas 
principais funcionalidades, estão a criação de um cardápio 
online, que permite a inserção de fotos, a descrição de pro-
dutos com preço e a concepção de uma página exclusiva. 
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CAMINhAR COM As PRóPRIAs PERNAs

No mundo corporativo, 
durante anos, todos 
benefícios da tecnologia 
eram restritos às grandes 
companhias, que tinham 
capital para investir em 
soluções modernas. Ou 
seja, um movimento 
de digitalização e 
digitização - processo 
de transformar o negócio 
analógico em digital - 
que excluía as pequenas 
e médias empresas, 
tanto pelas altas cifras 
envolvidas, quanto pelo 
modelo comercial dessas 
ferramentas. 

Pensando em um formato 
tradicional, adotar uma 

ferramenta tecnológica é um 
processo caro para um pe-
queno empresário, uma vez 
que inclui: compra da licença 
do software, criação e manu-
tenção de uma estrutura de 
hardware (servidores e má-
quinas) para suportar o uso da 
nova ferramenta e pagamento 
de taxas de atualizações. 

Entretanto, com a popula-
rização da computação em 
nuvem essa dinâmica mudou 
e o mercado passou a investir 
cada vez mais para tornar a 
tecnologia acessível também 
para as PMEs. Mas foi com 
a chegada do modelo SaaS 
(sigla em inglês para software 
como serviço) que a democra-
tização da TI ganhou fôlego e 

Tecnologia acessível: uma aliada do 
empreendedor para a gestão inteligente 
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está mudando a forma como 
os empreendedores lidam 
com a gestão do negócio. 

E quando falamos de SaaS, a 
tendência é seguir crescendo 
exponencialmente, visto que o 
faturamento desse setor cres-
ceu 161,7%, em três anos - de 
US$ 311 milhões, em 2015, 
para US$ 814 milhões, em 2018, 
segundo estudo da Associação 
Brasileira das Empresas de 
Software (Abes). Esse salto foi 
impulsionado, em parte, pela 
demanda das PMEs. 

Os números são expressi-
vos, mas ainda tem espaço 
para o modelo SaaS crescer, 
justamente porque existe 
uma parcela grande de em-
preendedores que (ainda) 
não estão na Era Digital - 
dados do Sebrae, de 2019, 
apontam que cerca de 2,1 
milhões de empresas fazem a 
contabilidade no papel. 

Empreender não é uma 
tarefa fácil, mas manter 

Outro exemplo é a inte-
ligência artificial, que já 
auxilia na hora de fazer uma 
precificação mais inteligente 
ou ainda dispositivos de In-
ternet of Things (IoT), que 
aliados ao reconhecimento 
facial mapeiam o perfil do 
público que frequenta o es-
tabelecimento. Em resumo, 
automatizando algumas ta-
refas, além do ganho em pro-
dutividade, o empreendedor 
tem insumos para pensar 
na estratégia do business e 
planejar o futuro. 

É possível investir em ino-
vação, sem impactar negati-
vamente nas finanças. Porém, 
antes de adotar uma nova 
tecnologia, olhe para a sua 
operação e pense em todos 
os processos. Eles estão bem 
estruturados? Você tem um 
plano de negócios? Porque a 
inovação por si só, não faz mi-
lagre, mas amparada por uma 
estratégia organizacional, ela 
é capaz de conduzir a sua 
empresa para outro patamar. 

A democratização da tecno-
logia é importante para ajudar 
as PMEs na sua jornada de 
transformação digital, mas 
também é parte do caminho 
para ajudá-las a ganhar esca-
la, melhorar a sua eficiência 
operacional e assegurar a 
continuidade e o sucesso dos 
negócios. 

(Fonte: Osvaldo Meneghel é diretor de 
marketing da Sage Brasil).

o empreendimento vivo e 
financeiramente saudável é 
ainda mais complexo. Exige 
disciplina e tempo para cui-
dar de todos os detalhes da 
administração. E fazer tudo 
isso sem o apoio da tecnologia 
é uma aventura no escuro. 

As soluções de TI existem 
para simplificar a rotina do 
pequeno empresário e liberá-
-lo para o que mais importa: 
a gestão do seu negócio. O 
controle de fluxo de caixa, por 
exemplo, com um software na 
nuvem já é possível controlá-
-lo sem precisar estar fisica-
mente no estabelecimento. 

Também com a evolução 
da tecnologia, os empreen-
dedores podem encontrar 
softwares de gestão financeira 
acessíveis e de acordo com o 
tamanho do negócio. Com um 
baixo investimento, é possível 
contar com uma solução que 
ofereça acuracidade e agilida-
de para auxiliar no controle 
financeiro. 

sTARTuPs: é POssívEL 
PROsPERAR sEM 
APORTEs FINANCEIROs?
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Jogos Olímpicos
Adiados por causa da pandemia 

do novo Coronavírus, os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no Japão, 
acontecerão entre os dias 23 de 
julho e 8 de agosto de 2021. O 
presidente do comitê organizador 
local, Yoshiro Mori, disse que a nova 
data foi acertada com o mandatário 
do COI, Thomas Bach. Já as Para-
limpíadas serão realizadas entre 
24 de agosto e 5 de setembro do 
ano que vem.
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