
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de dezembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

News@TI 

Líder de mercado pela Forrester Research

@A FICO, líder mundial em software de análise preditiva e gerenciamento 
de decisão, foi nomeada líder em Plataformas de Decisões Digitais no 

recém-lançado relatório da Forrester Wave - quarto trimestre de 2020. O 
estudo avaliou 22 critérios de 13 fornecedores de plataformas de decisão 
digital, com o objetivo de reconhecer as empresas que oferecem as me-
lhores ferramentas do mercado. A FICO foi a líder do ranking e recebeu a 
nota máxima nos quesitos Integração de Dados, Capacidade de Execução 
e Conhecimento do Mercado (https://www.fico.com/en/forrester-wave).

Startup Dialog vence Desafio Bring Your Saas

@Na última terça-feira (15), a startup Dialog, supperap de comunicação 
interna e RH para empresas que funciona como um hub para o cola-

borador, venceu o desafio Bring Your Saas, que tem como intuito principal 
identificar startups Saas - Software as a Service - com um alto potencial 
para levá-las a um outro patamar de expertise, relacionamento e capaci-
dade de execução. O desafio foi promovido pela Meta Ventures, braço de 

investimentos da Meta, uma das maiores companhias de tecnologia do país. 
Durante o processo, o Dialog concorreu ao prêmio com 138 startups. Para 
André Franco, CEO do Dialog.ci, o intuito foi conseguir apresentar a solução 
e ajudar o maior número de empresas possíveis, em um âmbito global, aju-
dando a transformar a relação entre essas empresas e seus colaboradores. 
”Participamos por acreditar na importância de sermos avaliados e ter a 
oportunidade de apresentar nossa modulação - que é um Saas - Software 
as a Service - para uma empresa de tecnologia com o gabarito da Meta, bem 
como para os jurados convidados”, avalia (https://www.dialog.ci/).

NetSecurity anuncia novo diretor Comercial e 
de Marketing

@A NetSecurity, empresa especializada em serviços gerenciados de 
segurança da informação, anuncia a contratação do novo diretor 

Comercial e de Marketing, Alexandre Russo, que chega com a missão 
de adotar novas estratégias e metodologias para trabalhar o portfólio de 
soluções, consultoria e serviços gerenciados ofertados pela companhia e 
continuar ampliando a presença da marca no mercado de cibersegurança 
(www.netsecurity.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

BILL GATES E A PANDEMIA
Vivaldo José Breternitz (*)

Disse ele naquela ocasião: “Se 
alguma coisa matar mais de 10 
milhões de pessoas nas pró-

ximas décadas, é mais provável que 
seja um vírus do que uma guerra. Não 
mísseis, mas micróbios. Parte da razão 
para que isso aconteça é que investimos 
milhões em aparatos nucleares. Mas, na 
verdade, muito pouco foi investido em 
um sistema para conter uma epidemia”.

E ele estava certo: o número de mor-
tos em todo o mundo já passa de 1,7 
milhão, aproximando-se de 320 mil nos 
Estados Unidos e de 190 mil no Brasil. 

Na opinião de Gates, a doença dificil-
mente será erradicada a curto prazo, 
apesar da vacinação ter sido iniciada. 
Diz também que os próximos quatro 
a seis meses podem ser os piores da 
pandemia, principalmente por conta 
das celebrações do Natal e Ano Novo, 
quando há uma tendência à aglomera-
ção de pessoas. 

Essa opinião é corroborada por 
relatório do Health Metrics and 
Evaluation (IHME), da Universidade 
de Washington, que projeta mais de 
200 mil mortes até o final do primeiro 
semestre do ano que vem, apenas nos 
Estados Unidos.  

Gates   defende que os governos man-
tenham as medidas de distanciamento 

Joe Biden – tomem a iniciativa e sejam 
vacinados publicamente. Gates diz 
que não pretende furar a fila, mesmo 
se encaixando no grupo de risco, por 
ter 65 anos. 

Será que nossos presidente e ex-
-presidentes se disporiam a isso? Ao 
que parece, nem todos...

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

Em 2015 Bill Gates disse que a   maior ameaça às vidas humanas nos anos seguintes seria um vírus. 

social e uso de máscaras, mesmo após a 
chegada das primeiras vacinas. E isso, 
em especial, nos países que não terão 
capacidade de vacinar seus cidadãos 
de forma rápida.

Outro problema que vem sendo 
observado é a resistência de muitos 
à vacinação. Para diminuir essa resis-
tência, ao menos nos Estados Unidos, 
Gates sugere que   ex-presidentes, como 
Barack Obama, Bill Clinton e George 
W. Bush – sem contar o atual eleito, 

OpiniãO
A corrida para a vacina: quando 

os riscos valem a pena?

Há uma corrida 
mundial para o 
desenvolvimento de 
uma vacina contra 
a Covid-19, na qual 
os competidores são 
a Rússia, os EUA, 
a China e o Reino 
Unido. 

A China aposta em 
uma vacina com-
posta de fragmentos 

de vírus, método bastante 
conhecido, que tem como 
ponto forte a existência 
de décadas de experiência 
e, como desvantagem, a 
necessidade de produzir o 
vírus vivo em laboratórios 
de segurança máxima e 
em quantidades colossais. 
Nunca tivemos que produzir 
tantas vacinas em tão pouco 
tempo. 

Os insumos necessários 
precisarão ser produzidos 
em uma escala inédita, os 
recursos humanos necessá-
rios precisarão ser recruta-
dos e treinados, instalações 
precisarão ser construídas. 
Rússia, EUA e Reino Uni-
do têm outra estratégia: 
apostam na introdução de 
material genético com a re-
ceita das proteínas virais no 
corpo humano e as fábricas 
celulares se encarregam de 
produzir a vacina. 

É como se uma confeitaria 
muito atarefada parasse de 
vender bolos aos clientes e 
passasse a mandar cópias 
das receitas para que cada 
um fizesse seu próprio bolo 
em casa. A vantagem é que 
a produção e distribuição 
são rápidas. A desvantagem 
é que isso nunca foi feito 
nessas condições e nessa 
escala: estamos em territó-
rio desconhecido.

Além das questões de 
escala, temos a questão 
do prazo. A vacina contra 
a caxumba foi a de desen-
volvimento mais rápido até 
hoje. O médico americano 
Maurice Hilleman liderou a 
pesquisa, que começou em 
1963 e terminou em 1967. 
Era outra doença, outra 
época, outros recursos e 
uma ética de pesquisa di-
ferente da atual. Hoje, nos 
propomos a desenvolver a 
vacina contra o Coronavírus 
em menos de um ano. O que 
pode dar errado? Menos 
tempo significa queimar 
algumas etapas. Por exem-
plo: a vacina seria eficaz por 
dois anos? 

Não podemos responder 
essa pergunta acompanhan-
do pacientes por apenas 
um ano. Se houver efeitos 
colaterais tardios também 
não saberemos até que 
os pacientes tenham sido 
acompanhados por um 
período razoável de tempo. 
Imagine que a vacina cause 

problemas sérios em 1 em 
cada 10.000 pessoas. É pou-
co, pouquíssimo até. Mas 
se a intenção é vacinar um 
bilhão de pessoas, 100.000 
sofreriam desses efeitos 
colaterais.

Em 1976 houve um surto 
de influenza em um quartel 
na Filadélfia, conhecido 
como Fort Dix. Um solda-
do morreu e 200 ficaram 
gravemente doentes. O pre-
sidente dos EUA, na época, 
iniciou uma campanha de 
vacinação em massa que 
atingiu 40 milhões de pesso-
as. Nos meses seguintes, 94 
desenvolveram uma doença 
que afeta os nervos e leva 
à paralisia. Essa doença é 
chamada de síndrome de 
Guillain Barré e está rela-
cionada à vacina: os casos 
em vacinados foram quatro 
vezes mais frequentes do 
que na população geral. 

Alguns casos seriam acei-
táveis se a vacina tivesse 
salvado milhares de vidas. 
Não foi o que aconteceu: 
naquele ano, a quarentena 
foi muito eficiente e o vírus 
nunca saiu do quartel. Não 
houve casos além dos 200 
iniciais. Foi um vexame his-
tórico que abala a confiança 
dos americanos nas vacinas 
até hoje: os americanos têm 
percentuais de cobertura 
vacinal muito inferiores aos 
obtidos no Brasil e em países 
europeus. Se em 1976 o ví-
rus ficou preso no quartel, 
hoje vivemos o oposto. 

Até outubro de 2020, o 
novo Coronavírus já atingiu 
40 milhões de pessoas no 
mundo inteiro, matando um 
milhão delas. Os 90 casos 
de paralisia seriam um pe-
queno preço a se pagar no 
contexto atual. Acompanhe 
essa analogia: os acidentes 
de trânsito matam um mi-
lhão de pessoas ao ano no 
mundo todo. Sabemos que 
a direção imprudente e a 
alta velocidade aumentam 
o risco de acidentes e, por 
isso, dirigir a 100 quilôme-
tros por hora furando sinais 
vermelhos é proibido. 

Mas quando uma pessoa 
sofre um infarto, uma ambu-
lância vem para transportar 
esse paciente ao hospital, 
ela trafega em alta veloci-
dade e desrespeita todas as 
leis de trânsito. Fazem isso 
porque o risco aumentado 
de acidentes no trajeto é 
compensado pelo benefício 
de chegar antes ao hospital. 
A imprudência é permitida 
pelo benefício que pode 
trazer. 

Em 2020, somos todos nós 
nessa ambulância. Sabemos 
que correr com vacina tem 
riscos, mas precisamos 
chegar rápido ao hospital. 

(*) - É infectologista e professor  
do curso de Medicina da 

Universidade Positivo.

Marcelo Abreu Ducroquet (*)

Nos últimos anos, a experiência do 
cliente passou a ganhar mais relevân-
cia 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 ex-
periência dos seus clientes em torno 
do produto ou serviço que oferecem.

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.

Por isso, se você vende qualquer 
coisa e proporciona experiências 
positivas, seus clientes continuarão a 
fazer negócios contigo, aumentarão o 
escopo de seu relacionamento e, sem 
dúvida, recomendarão sua empresa. 
Além disso, a experiência positiva gera 
uma relação de mais proximidade com 
a marca, o que traduz confiança e dife-
renciação em relação à concorrência.

Mas a questão chave aqui é que a 
pandemia provocada pelo Corona-
vírus mudou o comportamento das 
pessoas e vem tornando a experiência 
do cliente cada vez mais importante 

2021 será o ano da experiência do cliente
Business Publishing que tem como 
principal objetivo a reflexão inteligente 
sobre as melhores práticas na gestão 
de negócios, quando as empresas se 
conectam com as emoções dos clientes, 
a recompensa pode ser enorme. Essa 
capacidade de gerar emoções positivas 
no cliente - chamada intimidade com a 
marca - ajuda muito a impulsionar as 
vendas e a lealdade do cliente.

O que eu quero reforçar aqui é que 
uma marca íntima é aquela que se 
dedica profundamente em conhecer 
seus clientes, suas preferências e 
desejos. E com o consumo digital, as 
marcas passam a ter dados e acesso 
a informações que não teriam de ou-
tra forma e isso agregará valor e irá 
contribuir para o sucesso do cliente, 
gerando melhores experiências.

Por fim, chego à conclusão de que 
os grandes elefantes empresariais 
que não se moverem para aprimorar a 
experiência do cliente e resolver suas 
dores reais, correrão o risco de perdê-
-los para o concorrente. Por isso, se 
atente e procure ofertar aquilo que 
de fato irá contribuir positivamente 
para o seu negócio e lembre-se: ao seu 
lado terá sempre alguém disposto a 
criar algo para resolver um problema 
ou uma dor de mercado.

(Fonte: Gisele Paula, CEO e fundadora do Instituto 
Cliente Feliz, startup brasileira que tem como objetivo 

aplicar soluções e metodologias para melhorar a 
experiência de empresas com seus clientes).

para uma empresa. Uma outra pesquisa 
americana apontou que após a COVID, 
59% dos consumidores disseram que 
irão se preocupar mais com a experi-
ência quando decidirem comprar. Em 
outras palavras, esses dados mostram 
que 2021 com certeza será o ano da 
experiência do cliente.

Isso porque, até pouco tempo atrás, 
o nosso hábito de consumo era ir até 
um estabelecimento para adquirir 
algo e apenas uma pequena parcela 
da população realizava habitualmente 
compras online. Porém, agora estamos 
vivendo uma nova era também no mer-
cado de consumo, muito acelerada pelo 
isolamento social, onde comprar será 
commodity.

A compra cada vez mais poderá ser 
feita por qualquer lugar ou canal - seja 
pela TV, smartphone, por meio de um 
website ou as redes sociais (WhatsApp, 
Facebook ou Instagram), ou ainda por 
meio de um QR Code disponível num 
outdoor. Ou seja, cada vez mais vere-
mos uma marca presente em todos os 
lugares ao nosso redor – o verdadeiro 
omnichannel - onde você conseguirá 
comprar do jeito mais conveniente 
possível. E como as marcas poderão 
se diferenciar então?

Já adianto que não será pela oferta e for-
mato de compra, mas sim pela experiência 
proporcionada. De acordo com a Harvard 
Business Review, publicação da Harvard 

Foto de Polina Tankilevitch no Pexels

Notebook ASUS X571GT
A ASUS anuncia a chegada do 

ASUS X571GT, novo notebook da 
marca, ideal para produtividade 
e entretenimento do usuário. O 
modelo vem equipado com placa 
de vídeo dedicada NVIDIA® 
GeForce® GTX 1650 com 4GB 
de memória GDDR5, processa-
dor Intel® Core™ i5 de 35W, 
armazenamento rápido SSD de 
até 256GB¹ e memória RAM de 
até 16GB¹ DDR4, destinado para 
operar com softwares que permi-
tem que o usuário trabalhe com 

edição de vídeo e se divirta com 
jogos casuais, por exemplo. A 
tela de 15 polegadas Full HD, de 
nível IPS, tem taxa de atualização 
de 120Hz, além de mais brilho e 
definição de imagem, cores mais 
vibrantes e modos de uso para 
diferentes tipos de trabalho e 
diversão. O notebook apresenta 
o novo design NanoEdge, com 
bordas laterais ainda mais finas, 
de 7,4 mm para extrema imer-
são (https://www.asus.com/br/
asus-Software/).


