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A terceira edição do Top Emerging Risks, lançada pelo ACI Institute e 
pelo o Board Leadership Center da KPMG no Brasil, contou com a cola-
boração de diversos membros de conselhos de administração, conselhos 
fiscais e comitês de auditoria de algumas das maiores empresas brasileiras, 
para elencar os nove principais riscos emergentes que as organizações 
enfrentarão ao longo deste ano, levando em consideração os efeitos ainda 
causados pela pandemia.   

KPMG aponta os principais riscos 
emergentes para as empresas

Na era da Transformação Digital, é muito comum que empresas 
procurem por soluções tecnológicas para oferecer ao seu público-alvo. 
No entanto, você está familiarizado com as etapas necessárias para 
o desenvolvimento de software? Saber identificar e definir a impor-
tância de cada passo, sempre alinhada ao nível do projeto desejado 
é essencial para realizar um investimento assertivo. Pensando nisso, 
vamos conversar um pouco mais sobre cada uma das etapas do de-
senvolvimento de softwares.  

Quais as etapas do desenvolvimento 
de um software?

Aprender a ter uma relação mais próxima com o dinheiro é o sonho 
de muitas pessoas. Porém, não é todo mundo que se sente confortável 
em apostar em algum tipo de investimento sem precisar de uma ajuda 
financeira. Para se ter uma ideia, atualmente, mais da metade da população 
brasileira está endividada (53%), de acordo com a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Com este cenário, no Brasil, antes mesmo de focar 
em investimentos, é necessário ensinar educação financeira básica.  

Cinco passos para aprender a investir seu 
dinheiro de agora em diante
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Negócios em Pauta

1,6 mil anos de Veneza 
A cidade de Veneza, joia turística e cultural da Itália, inicia ama-

nhã (25) um calendário de eventos para comemorar os 1,6 mil anos 
de sua fundação. A data, remete à colocação da primeira pedra da 
Igreja de San Giacomo di Rialto, que teria ocorrido em 25 de março 
de 421. O que se sabe é que, naquela época, começaram a surgir os 
primeiros assentamentos nas ilhotas daquela que viria a ser conhecida 
como Lagoa de Veneza, um corpo de água doce às margens do Mar 
Adriático, por parte de moradores do Vêneto que fugiam das invasões 
bárbaras. Após 1,6 mil anos de história, Veneza se tornou uma das 
cidades mais icônicas do mundo e é capital da região do Vêneto. O 
município também avança para terra firme, cujos distritos abrigam 
70% de sua população de 256 mil habitantes (Ansa).     Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Adistec promove webinar em parceria 
com a Forcepoint

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraes-
trutura para Data Centers e Segurança da Informação, promove 

nesta quarta-feira (24), webinar gratuito em parceria com a Forcepoint. 
Com início marcado para às 10h, o evento online é voltado aos canais 
e profissionais de TI de todo o país. A programação do evento contará 
com a participação de Giovanna Moser, sales engineer da Forcepoint, 
que irá explicar como o SD-WAN pode ajudar as empresas na jornada de 
Transformação Digital no ambiente corporativo. Com o objetivo de buscar 
novos parceiros que tenham interesse em trabalhar com os produtos da 
Forcepoint, a palestrante irá apresentar uma das principais soluções de 
seu portfólio, a Next Generation Firewall (NGFW), que oferece recursos e 
gerenciamento consistentes em qualquer lugar, desde data centers até na 
nuvem. O webinar é gratuito, porém as vagas são limitadas. Os interessados 
em participar podem encontrar mais informações e se inscrever pelo link: 
https://bit.ly/3cG64sX.   Leia a coluna  completa na página 2
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Dois movimentos vêm se 
destacando em 2021 e merecem 
a atenção de quem está buscando 
ganhar mais espaço e visibilidade: 
os podcasts e os canais de corte. 

Já não é de hoje que falamos sobre a 
tendência crescente dos conteúdos em 

formato podcast. O Spotify surfa em um 
espaço negligenciado pelo Youtube, com 
três pilares principais: mais leve que vídeo, 
permite fazer outras atividades durante o 
consumo e é muito mais fácil para o produ-
tor de conteúdo. Mas e esse tal “canal de 
corte”, o que é?

Os canais de cortes publicam trechos de 
materiais maiores, atraindo pessoas com 
vídeos de poucos minutos, conquistando a 
atenção e promovendo o conteúdo principal. 
Mais do que um novo formato de vídeo, ele 
se tornou uma estratégia de marketing e de 
monetização para criadores de conteúdo. 
Porém, antes de falarmos sobre essa mega 
tendência, vamos contextualizar como che-
gamos até aqui.

Tamanho dos Conteúdos - Uma crença 
quase indiscutível num passado recente era 
que os conteúdos deveriam ser curtos, já que 
ninguém despende de longos períodos livres, 
e isso faria com que a taxa de visualização 
fosse baixa, prejudicando o desempenho 
junto aos algoritmos. Outra característica 
que reforçava o tempo reduzido era o limite 
que as próprias redes impunham, como o 
Instagram, que limitava o feed em apenas 
1 minuto e o IGTV em no máximo 15 (para 
contas normais).

Nessa mesma linha, uma das referências em 
conteúdo para o Youtube desde os primórdios, 
Rafinha Bastos, criou um canal chamado 8 
minutos, em que fazia entrevistas rápidas de, 
no máximo (como o próprio nome do canal 
já diz) 8 minutos. Em 2021, o humorista se 
alinhou à tendência dos conteúdos longos, 
que passaram a ter mais destaque, chegando 
muitas vezes a mais de duas horas de duração 
(uma mudança bastante relevante em relação 
às convicções do passado).

Marketing de cortes: conheça a 
principal tendência da comunicação

Nugget Vídeo - Dentro da linha dos 
"lançamentos" e do marketing de afiliados, 
surgiu a denominação "Nugget Vídeo", que 
se refere a trechos menores de um conteú-
do maior. Por exemplo, neste segmento, as 
lives e palestras são algo comum para atrair 
a atenção de novos seguidores/clientes em 
potencial, no entanto, nem todas as pessoas 
estão dispostas a dedicar logo de cara horas 
do seu tempo para assistir uma live ou uma 
longa palestra. 

Pensando nisso, e em se adaptar às limi-
tações de tempo de cada plataforma, assim 
como ter uma frequência mais intensa de 
postagens, os conteúdos longos começaram 
a ser desmembrados em pequenos cortes, 
com um trecho, tema ou dica relevante. 
Dessa forma, o interlocutor tinha a chance 
de capturar a atenção do seu público em 
potencial em apenas alguns minutos, não 
mais em horas.

Canais de Cortes - Foi a partir destas 
mesmas deduções, adquiridas a partir do 
comportamento dos usuários, que criadores 
de conteúdo começaram a separar os "me-
lhores momentos" de seus episódios (seja 
de podcast ou vídeo) em pequenos cortes 
para chamar a atenção de novos usuários de 
forma mais eficiente. 

O passo seguinte desse movimento foi 

criar um canal diferente do original apenas 
para o compartilhamento dos cortes. Entre 
outros motivos, a criação de um novo canal 
está relacionada ao aumento da exposição 
do conteúdo e à monetização destes vídeos 
dentro da plataforma.

O canal Inteligência Limitada, do humorista 
Rogério Vilela, inovou no segmento dos cor-
tes, criando um "corte exclusivo", um conte-
údo captado juntamente ao podcast longo, 
porém que não vai ao ar nas demais mídias, 
nem faz parte do conteúdo original, indo 
apenas para o canal de cortes. Com isso, os 
usuários passaram a ter que seguir ambos os 
canais para assistir todo o conteúdo original.

Tendência - Apesar de ser uma tendência 
ainda pouco difundida, se comparada aos 
podcasts, os canais de corte vieram para ficar 
e já mostram resultados expressivos para 
quem vem testando a estratégia. Assim como 
outras novidades do segmento, é importante 
lembrar que a chance de ganhar visibilidade 
em novos formatos é sempre maior no início, 
devido à falta de concorrência. 

Sabendo disso, o que você me diz: vai testar 
ou vai deixar essa tendência passar? 

(Fonte: Cezar Augusto de Lima Choptian é sócio 
fundador da agência de marketing digital 

Stardust - https://stardust.digital).
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INéRCIA PODE 
OCAsIONAR 
‘FATO DO 
PRíNCIPE’?
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CRIsE DE GEsTãO

Posse do Ministro
O presidente Jair Bolsonaro deu pos-

se ontem (23) ao cardiologista Marcelo 
Queiroga como novo ministro da Saúde, 
durante evento fechado no Palácio do 
Planalto, que não foi divulgado antecipa-
damente. A troca do comando da pasta 
ocorre no pior momento da pandemia 
do novo Coronavírus Sars-CoV no país, 
considerado epicentro da Covid-19 em 
todo o mundo e com recordes de mortes 
e casos. O médico é o quarto ministro 
da Saúde em cerca de um ano. Antes 
dele, assumiram a pasta Luiz Henrique 
Mandetta, Nelson Teich e Pazuello.
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