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@Com o objetivo de oferecer sempre a melhor experiência de 
gestão de negócios aos seus clientes e em conformidade com sua 

constante procura por evolução tecnológica, o Grupo Siagri – um dos 
principais players nacionais de soluções em software para o agronegócio, 
intensifica seus esforços para o uso da nuvem. O projeto foi conduzido 
pela Sky.One, startup de tecnologia especializada no desenvolvimento 
de plataformas que facilitam o uso da nuvem. A mudança trouxe mais 
produtividade e agilidade para a empresa e seus clientes que optaram 
por migrar o ERP Siagri para a nuvem. Segundo o Analista de Alianças 
e Parcerias da Siagri, Kelvin Queiroz, a empresa busca investir constan-
temente em novas tecnologias a fim de atender às melhores práticas 
que o mercado exige. Como a parceria Siagri e Sky.One já existe há três 
anos, esse foi um fator crucial para o sucesso do projeto. “Buscamos 
junto à Sky.One a possibilidade de acesso online de nossos ERP’s em 
nuvem, oferecendo maior segurança de seus dados com o menor risco 
de comprometer a rotina das operações de nossos clientes”, enfatiza 
Queiroz (https://www.siagri.com.br/ ou https://skyone.solutions/).
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Cinco razões porque investir em 
um aplicativo para seu negócio

De acordo com dados do relatório 
Global App Trends de 2019, 
divulgado pela Adjust, o Brasil 

é o segundo maior mercado de apps 
do mundo. São mais de 2 milhões de 
apps nas lojas, tanto para iOS quanto 
para Android. Mas será que vale a 
pena investir em um aplicativo para 
seu negócio?

De acordo com Denis Brown, diretor 
da Progiro, empresa de trade marketing 
e tecnologia que faz parte do Grupo ECI, 
há uns cinco ou seis anos houve uma ex-
plosão nesse mercado. Muitas empresas 
queriam ter seu próprio aplicativo, mas 
sem trazer algum diferencial ou funcio-
nalidade que despertasse interesse no 
download e, que mantivesse os usuários 
engajados e utilizando o sistema.

No entanto, os aplicativos mais utili-
zados e com maior engajamento são os 
que foram desenvolvidos com o objetivo 
de entreter, facilitar e melhorar a vida 
de seus usuários. “Essas devem ser as 
premissas iniciais para uma empresa 
começar a pensar nessa solução mobile 
e a todo tempo na etapa de brainstorm é 
necessário que a dinâmica considerada 
no app responda à pergunta: “O sistema 
fará a diferença e é interessante a ponto 
do usuário comprometer a memória 
do celular para baixá-lo? ”, diz Brown.

Do ponto de vista do negócio, Brown 
lista cinco vantagens que a criação de 
um aplicativo pode trazer:

1. Maior envolvimento e conheci-
mento do perfil e comportamento 
dos usuários

A praticidade dos aplicativos permite 
uma maior proximidade e envolvimento 
dos clientes com as empresas ou até 
de funcionários com as empresas (no 
caso de aplicativos para uso interno), 

base essencial da sua construção.

4. Canal de comunicação direto
Um bom aplicativo facilita a comu-

nicação com o consumidor, pois ofe-
rece uma conexão e uma experiência 
superior aos dos sites. Além disso, 
possibilita o envio de notificações, 
por exemplo, que ajudam a aumentar 
a taxa de abertura do app atraindo o 
interesse dos clientes.

5. Maior controle e acompanha-
mento de performance com rela-
tórios e dashboard

Outra vantagem de ter um aplicativo 
é que ele pode gerar automaticamente 
relatórios e dashboard para medição 
diária de performance. Além disso, o 
sistema também pode ser criado para 
facilitar algum processo interno da 
empresa, como controle de estoque, 
gestão financeira, organização das 
demandas, avaliação de colaboradores, 
ensino a distância etc.

Cada vez mais populares, os smartphones acabaram impulsionando o crescimento do mercado de 
aplicativos móveis.

uma vez que o acesso é mais simples e 
rápido. Além disso, por meio dele é mais 
fácil monitorar o comportamento do 
usuário, e oferecer produtos, serviços 
e soluções mais atraentes ao seu perfil.

2. Mais agilidade e eficiência na-
quilo que o APP propõe

Se o negócio for de vendas, por 
exemplo, o aplicativo já disponibiliza a 
cotação do frete, mostra a atualização 
do status de entrega, agiliza o preenchi-
mento de cadastros digitais e permite 
a troca de mensagens com respostas 
mais rápidas.

3. Melhora nos processos ou 
etapas 

Um dos principais benefícios dos 
aplicativos é oferecer um maior con-
trole dos processos, com acesso a in-
formações e otimização nas operações 
de coleta e entrega dos produtos. Um 
bom aplicativo também precisa facilitar 
a rotina dos usuários, essa deve ser a 
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OpiniãO
Como o CEO deve pensar 

estrategicamente?

Só existe uma maneira de 
se preparar para o futuro 
em sua empresa. Pensando 
estrategicamente! 

Esta deve ser uma das prin-
cipais características de 
um CEO. Quem adquire 

essa capacidade consegue 
pensar em estratégias no longo 
prazo. Sei que o futuro é incerto, 
principalmente nos dias de hoje 
com mudanças cada vez mais 
rápidas e no país instável que 
vivemos. Mas, justamente por 
isso, o planejamento é essencial. 
Tentar tornar esse futuro mais 
claro, viável e mais a favor do 
negócio não é somente inteli-
gente, é também indispensável. 

Pensar estrategicamente é 
muito utilizado nos discursos 
corporativos. No entanto, 
observo que poucos gestores 
realmente o executam. Isso 
acontece porque exige que o 
gestor saia do seu lugar comum, 
de algo que ele domina, que é 
o dia a dia da organização, e 
enxergue a empresa pelo lado 
de fora. Na prática, a maioria 
das pessoas ainda é operacio-
nal, comportamento herdados 
dos nossos antepassados que 
viveram a Revolução Industrial. 

Esse movimento automatizou 
as fábricas, confinou trabalha-
dores em ambientes fechados e 
criou uma legião de dependen-
tes de empregos, salários, car-
teira assinada, crachá e outros 
benefícios. Ou seja, as pessoas 
passaram a acreditar que a 
eficiência estava no trabalho e 
no resultado imediato do que 
estavam fazendo. Hoje ainda há 
gestores com esse pensamento. 
Claro que trabalhar no opera-
cional é mais atrativo, pois você 
vê o resultado no curto prazo, 
mas geralmente essa atitude 
não garante a perpetuidade da 
empresa. 

Por isso, o CEO deve pensar 
de forma estratégica e não 
operacional. Quando ele colo-
ca essa habilidade em prática 
consegue traçar o seu Planeja-
mento Estratégico, que é uma 
ferramenta muito importante 
da administração para deter-
minar as decisões que serão 
tomadas pensando na longe-
vidade da empresa. E isso não 
só nas grandes empresas, mas 
as pequenas empresas também 
se beneficiam quando fazem um 
planejamento estratégico. O 
problema é que ainda são pou-
cos os pequenos empresários 
que adotam a estratégia. 

Uma pesquisa realizada pela 
empresa americana Constant 
Contact, em 2018, com 1005 
proprietários de pequenas 
empresas mostrou que 63% 
não fazem um planejamento a 
longo prazo, se antecedendo, no 
máximo, para um ano. Aí você 
pode falar: mas, Filipe, minha 
empresa é pequena, eu faço 
tudo aqui, não tenho tempo pra 
nada, estou correndo o tempo 
todo, como posso parar para 
pensar estrategicamente? 

Sim, eu sei disso, negócios 
em fases iniciais ou empresas 
pequenas são assim mesmo - 
também fomos pequenos um 
dia - mas eu quero que tenha em 

mente que se você estiver cor-
rendo tanto assim e a direção for 
a errada estará se distanciando 
ainda mais do seu objetivo a 
cada passo que der. Na maioria 
das vezes, correr sem direção é 
pior do que ficar parado. Exis-
tem muitas empresas que até 
sobrevivem e prosperam sem o 
planejamento estratégico, mas 
tenho certeza de que elas devem 
perder muitas oportunidades ao 
não o aplicar. Se você está entre 
essas empresas, está na hora de 
mudar sua atitude. 

Fazer um planejamento estra-
tégico é garantia de que tudo 
ocorrerá exatamente como 
foi previsto? Claro que não. 
Acidentes de percurso podem 
acontecer no meio do caminho 
e tirar a organização do trajeto 
ideal. Lembre-se que o planeja-
mento não é trilho e sim trilha. 
O trilho é um caminho fixo, 
enquanto a trilha é flexível a 
pequenas mudanças de trajeto 
que porventura sejam necessá-
rias, mas sem perder o destino 
final em mente para nortear os 
próximos passos. 

Na Anjo, por exemplo, faze-
mos o planejamento estratégico 
com visão de 10 anos, porém a 
cada cinco anos o revisamos 
para ver se ainda faz sentido. 
Além disso, todos os anos rea-
lizamos os orçamentos anuais 
com base no planejamento 
estratégico. Afinal, sempre vai 
existir tempo de vacas gordas 
e vacas magras, tempo de bo-
nança e escassez. O segredo 
é guardar durante a bonança 
para poder ser mais estraté-
gico e passar pela escassez da 
forma mais saudável possível 
aguardando as próximas opor-
tunidades. 

Para fazer um bom planeja-
mento estratégico é importante 
que o gestor saia da operação 
e possa enxergar a empresa 
por outro ângulo. Quando digo 
sair da operação não significa 
que você precisa abandonar 
seu cargo, mas se afastar por 
umas horas da agitação do 
dia a dia empresarial, daquele 
entra e sai da sua sala, daquele 
telefone que não para de tocar, 
daquelas decisões que precisam 
ser tomadas imediatamente 
(essas demandas acontecem 
a todo o momento) para se 
dedicar a isso. 

Eu sei que quando a empresa 
está começando, o fundador 
é o CEO, administrativo, ma-
rketing, vendas e muito mais. 
Mas eu sugiro que tire uns mo-
mentos na semana, ou no mês, 
para sair da operação e pensar 
estrategicamente. Se a sua em-
presa tiver um funcionamento 
hierárquico, sugiro que inclua 
seus líderes e profissionais-
-chave no processo. Ao tornar 
o Planejamento Estratégico 
participativo, o gestor traz mais 
alinhamento e engajamento 
entre todos, aumentando as 
chances de que as ações ali 
elaboradas sejam reais e possam 
ser colocadas em ação. 

(*) - Formado em Administração com 
ênfase em Marketing e com MBA 
cursado nos EUA, China e Dubai, 

é CEO da Anjo Tintas, indústria 
de tintas com mais de 30 anos no 

mercado (www.anjo.com.br).

Filipe Colombo (*) 

Em setembro, o LinkedIn divulgou uma 
lista com as 10 startups mais desejadas para 
se trabalhar em 2020 - LinkedIn Top Startups 
Brasil. A Menu (https://menu.com.br/) - star-
tup que conecta pequenos comerciantes a 
grandes a grandes distribuidores - conquistou 
o primeiro lugar entre gigantes como Neon e 
Loft. Para Rafael Oliveira, Diretor de Gente da 
Menu, durante as contrações online, devido 
ao isolamento social, tiveram todo o cuidado 
de tornar os processos seletivos o mais huma-
nizados possível. 

Segundo o Diretor de Gente, para entrar 
no time é importante que o candidato esteja 
alinhado com os valores da startup. “Antes 
de avaliarmos a técnica, o profissional precisa 
ser compatível com a cultura da empresa. 
Na Menu, valorizamos a diversidade, o con-
ceito de mão na massa, confiança, cuidado 
e transparência”, afirma. Pensando nisso, 
Rafael apontou sete dicas para recrutamento 
e seleção para uma startup.

Defina o perfil do profissional desejado
Pode parecer simples, mas esse passo ainda 

é facilmente esquecido pelos recrutadores. 
Por isso, analise as seguintes perguntas: que 
tipo de profissional a startup está procurando? 
Qual atividade ele deverá realizar? Quanto 
de experiência no mercado de trabalho deve 
ter? Que nível escolar será exigido? Quais 
qualidades serão essenciais para uma pessoa 
conquistar a vaga?

Planeje todo o processo de seleção
Seja detalhista e faça um planejamento 

minucioso de como será realizado o processo 
seletivo. Para isso, existem inúmeros métodos 
de seleção e recrutamento: entrevistas, testes 
escritos, dinâmicas online e etc. E, na hora 
de optar por uma dessas formas de recruta-
mento, analise se o método escolhido está em 
conformidade com o objetivo da contratação 
e do candidato e com os valores da empresa. 

Anuncie vagas nos lugares corretos
Após definir o tipo de funcionário ideal, o 

anúncio da vaga deve ser divulgado nos canais 
acessados pelo público-alvo. A escolha do canal 
correto otimiza o processo de recrutamento 
e seleção, atuando como um filtro que auxilia 
na atração dos profissionais mais indicados. O 
LinkedIn, por exemplo, além de rede social é 
uma plataforma para anunciar vagas de em-

Startup mais desejada para se trabalhar compartilha 
as dicas que a tornaram a número 1 do LinkedIn

alguma informação importante e que pode 
ser extremamente relevante para a empresa.

Lembre-se de cuidar da pós-contratação 
O processo seletivo não termina com a 

contratação do candidato. Alguns cuidados 
devem ser tomados mesmo após a escolha 
do profissional ideal. O RH deve encaminhar 
a pessoa para todos os procedimentos de 
contratação. Isso significa orientar sobre os 
documentos a serem apresentados, solucionar 
dúvidas, checar se é necessário aguardar que 
o candidato se desligue da empresa anterior, 
entre todos os trâmites burocráticos.

Escreva aos candidatos que 
não foram selecionados 

Os profissionais que não foram contratados 
também não podem ser esquecidos. O RH 
deve retornar o contato, dando um feedback 
sobre a conclusão do processo seletivo e 
se colocando à disposição para esclarecer 
dúvidas. Se possível, é interessante apontar 
os motivos pelos quais esse candidato não foi 
escolhido e quando ele pode participar de um 
novo processo, se desejar.

prego. Se a vaga estiver bem descrita e com as 
palavras-chave certas, as chances de encontrar 
o candidato ideal para a sua startup são grandes. 

Alinhe os valores da startup com 
o candidato

Quando são contratadas pessoas que acredi-
tam no que a startup acredita, não só os resul-
tados serão melhores, como esses profissionais 
se sentirão mais felizes e parte importante do 
grupo, aumentando a conexão e o senso de 
pertencimento. Lembre-se quanto maior o nível 
de aderência a esses valores, maior é o nível de 
engajamento e confiança, levando a uma relação 
mais duradoura e sólida com a empresa. 

Tenha cuidados especiais na entrevista
Para uma boa entrevista, é necessário ter o 

perfil da vaga em mente, com as competências 
técnicas, comportamentais e valores. Também é 
necessária uma preparação prévia, que consiste 
em ler novamente o currículo do candidato e 
anotar as dúvidas que surgirem. Elabore um 
roteiro de perguntas para a entrevista. Abra 
espaço também para o candidato falar e tirar 
dúvidas, nesse momento ele pode indicar 
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