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Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular
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FINANCEIRO

O tempo de fazer as listas e os planos para 2021 já começou. O ano 
que se encerra foi desafiador em vários aspectos, do financeiro ao social. 
Foi o ano em que pela primeira vez na história desta geração ficamos 
isolados e observamos a crise sanitária e econômica chegar nos nossos 
lares. Chegamos à marca de 14 milhões de brasileiros desempregados. 
É nessa época que os veículos de imprensa geralmente lançam as me-
lhores profissões ou dicas para quem quer buscar um emprego.    

Veja cinco passos de como crescer na sua carreira 
O ano de 2020 foi um divisor de águas para o setor de saúde. Diante 

de uma pandemia global, toda essa cadeia precisou se reinventar. Nesse 
contexto, a grande revelação ficou por conta das healthtechs, as startups 
desse segmento. Segundo dados do Distrito HealthTech Report 2020, o 
número de healthtechs no Brasil saltou de 248 para 542, entre 2018 e 
2020. Um crescimento de 118% e que tem tudo para continuar muito 
acelerado em 2021. Embora já apresentasse soluções bastante relevantes, 
essas empresas ainda enfrentavam uma grande barreira cultural.     

Healthtechs são a grande promessa para 2021

Os usuários deverão tomar alguns cuidados ao utilizar os QR Codes, 
atualmente presentes nos processos eletrônicos de pagamentos ou ob-
tenção de informações de forma ágil, alertam especialistas. Criminosos 
estão se aproveitando para aplicar golpes por meio da substituição dos 
QR Codes dos estabelecimentos por códigos fraudulentos. Assim, ao 
apontar a câmera do dispositivo para a leitura, o usuário é redirecionado 
para um endereço com pragas virtuais, que infectam o celular ou tablet. 
Para evitar problemas, o usuário nunca deverá usar QR Codes que foram 
enviados de um remetente desconhecido, por e-mail ou mensagens 
instantâneas. O QR Code é uma tecnologia segura, quando usada com 
os devidos cuidados. 

Alerta sobre cuidados no uso do QR Code

Nos últimos anos, a experiência do cliente passou a ganhar mais rele-
vância no processo de decisão de compra. De acordo com uma pesquisa 
realizada pela PwC, empresa de consultoria e auditoria, 84% das pessoas 
disseram achar a experiência tão importante quanto o produto. Percebendo 
isso, muitas marcas começaram a olhar mais para como elas promovem a 
experiência dos seus clientes em torno do produto ou serviço que ofere-
cem. Uma boa experiência é definida pela percepção dos consumidores de 
como sua companhia os trata. E isso é pautado de acordo com as próprias 
prioridades de cada um, afetando o nível de envolvimento das pessoas com 
a empresa, suas futuras decisões de compra e lealdade.    

2021 será o ano da experiência do cliente

Foto de Marily Torres no Pexels

Negócios em Pauta

Arrecadação de Tributos 
Os brasileiros terão pago até as 23h59 de dia 31 de dezem-

bro deste ano R$ 2.057.746.503.833,19 de tributos para os 
governos federal, estadual e/ou municipal. Esta é a previsão 
do Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de 
São Paulo que mostra de forma online o quanto está sendo 
arrecadado naquele exato momento. O número estimado 
significa que em 2020 as pessoas contribuíram 17,85% me-
nos do que em 2019. A redução tem tudo a ver com a crise 
econômica causada pela Covid-19 que impactou diretamente 
em todas as atividades de trabalho, com destaque maior 
para o setor terciário que inclui o comércio e a prestação 
de serviços e corresponde a mais de 70% pelos empregos 
gerados no país.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Cursos e treinamentos online gratuitos sobre 
construção e reformas a partir de janeiro

@A plataforma Parceiro da Construção (http://parceiro-
daconstrucao.com.br), iniciativa do Grupo Saint-Gobain 

(marcas Quartzolit, Brasilit, Placo, Isover, Ecophon e Owa Sonex), 
disponibiliza, a partir de janeiro, 21 atividades, entre cursos, 
webinars, palestras e trilhas de conhecimento, com o objetivo de 
capacitar vendedores, revendedores, construtoras, engenheiros, 
arquitetos, consumidores e profissionais e iniciantes que atuam em 
toda a cadeia da construção civil. Os cursos e conteúdos abran-
gem temas relacionados à capacitação e aprimoramento sobre 
uso de materiais de construção, reformas, vendas e marketing. 
As capacitações são divididas em quatro categorias: Marketing e 
Vendas; Negócios e Carreiras;  Obras e Construção; e Arquitetura 
e Design..  Leia a coluna  completa na página 2
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O ano de 2020 foi de grandes 
aprendizados para empresas e 
grande parte destes estiveram 
relacionados às tecnologias.

É inegável a importância da implemen-
tação de sistemas e softwares que im-

pulsionaram as inovações que precisaram 
ser feitas, como é o caso do ERP (Enter-
prise Resource Planning), uma tecnologia 
transformadora, alterando a forma como a 
empresa trabalha. 

Isso elimina uma série de processos re-
petitivos, reduz custos e otimiza o fluxo de 
informações e a confiabilidade dos dados 
internos. Nesse sentido, os processos de 
tomada de decisão e de resposta às falhas 
são nitidamente aprimorados. "Para o 
usuário, o ERP representa uma forma 
mais simples de trabalhar. Ele terá mais 
facilidade para utilizar informações de 
terceiros, realizar as suas rotinas diárias 
e auxiliar outros setores", explica Fábio 
Rogério, sócio diretor da ALFA Sistemas 
de Gestão (Alfaerp.com.br). 

Ele explica que para que o ERP possa 
atender à demanda da sua empresa, é 
necessária dedicação das equipes na fase 
de implementação. Essa é uma das etapas 
mais importantes do processo e precisa 
ter o máximo de engajamento dos líderes 
e de todos que terão acesso à plataforma. 
Afinal, quando a implementação ocorre 
com sucesso, é possível atingir a total 
aderência do software aos processos e às 
necessidades da organização. 

É importante que as empresas utilizem 
algumas metodologias nesse processo de 
transição e implementação. As dinâmicas 
que podem ser bem aproveitadas são 
metodologias como PMI/PMBOK (Project 
Management Institute), BPM ( Business 

Seis fatores para o sucesso 
da implementação de um ERP

Process Management) ou CMMI (Capa-
bility Maturity Model Integration). Todas 
possuem ferramentas que podem auxiliar a 
implementação e favorecer uma instalação 
de sucesso. 

Para simplificar o processo de implemen-
tação de um ERP, Fábio elencou alguns 
pontos de atenção: 

Metodologias corretas - Fazer uso de 
metodologias que suportem a implementa-
ção do ERP, como vimos, é fundamental. 
Porém, não é apenas um olhar mais atento 
à metodologia que garante o sucesso da 
implementação de um ERP. Outros fato-
res também são importantes para que a 
implementação aconteça da melhor forma. 
Listamos a seguir. 

Apoio da gestão - A direção da empresa 
precisa estar comprometida e engajada 
com a implementação do ERP, da mesma 
forma que deve ser a principal responsável 
pelas mudanças culturais da empresa. 
Quando isso não ocorre, dificilmente a 
ferramenta será utilizada de forma eficaz, 
gerando um investimento sem retorno. É 
justamente a direção da organização que 
deve definir as regras e delegar autonomia 
aos gestores, líderes de times e demais 
colaboradores. 

Planejamento - Muitos gestores erram 
ao não planejar adequadamente os projetos 
de tecnologia, principalmente nas proje-
ções de tempo e custos, que normalmente 
ocorrem devido a escopos mal definidos. 
Por isso, é essencial que a empresa e a 
parceira contratada para fornecer a tec-
nologia invistam o tempo adequado nas 
definições e no planejamento do projeto. 

Definição de necessidades e metas 
- Ao investir em um software como o ERP, 
a empresa precisa fazer um mapeamento 
detalhado dos processos internos e analisar 
se a plataforma terá a eficiência esperada 
para a necessidade da organização. 

Equipe engajada - Uma equipe bem prepa-
rada e engajada é fundamental para que a im-
plantação aconteça com excelência. Quando 
os profissionais se envolvem no projeto, eles 
desenvolvem maior domínio da plataforma e 
conseguem utilizar melhor os recursos. 

Suporte eficiente - É primordial que a 
empresa responsável pela implementação 
ofereça suporte durante todo o processo. 
Assim é necessário analisar a estrutura 
da empresa, se esta possui uma equipe 
capacitada e pronta para atender às mais 
diversas demandas deste processo. Fonte: 
Paulo Ucelli - AI/Grupo Alliance
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ANO NOVO, VIDA NOVA E ATÉ 
PAíS NOVO - DICAS PARA QuEM 
PRETENDE RECOMEçAR EM PORTugAL

    Leia na página 6

É PRECISO SE PLANEjAR E MuITO

Vacinação na Argentina
A Argentina começou a aplicar as pri-

meiras doses da vacina contra a Covid 
Sputnik-V, desenvolvida pelo Instituto 
Gamaleya de Pesquisa em Epidemiolo-
gia e Microbiologia da Rússia, na manhã 
de ontem (29). Os primeiros a recebe-
rem as doses foram as enfermeira do 
Hospital San Martín, da cidade de La 
Plata. A Argentina prevê a compra de 
25 milhões de doses do imunizante. 
Além da Argentina, México, Chile e 
Costa Rica já iniciaram a vacinar suas 
populações na América Latina.
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