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O povo está 
nas ruas  

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

Pensando na realidade deste ano, os juros baixos têm deixado claro 
que a renda fixa é o lugar para objetivos mais conservadores, destinada 
à formação da reserva de emergência. O ano não permite projetar ga-
nhos expressivos com essa abordagem. A taxa Selic, que funciona como 
um importante termômetro do mercado de valores de renda fixa, está 
em 2,75%. No entanto, a segurança desse tipo de investimento, com 
algumas modalidades protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC), é um atrativo para planejar passos mais arriscados.   

Planejamento é essencial para ter sucesso 
nos investimentos

Quando falamos sobre volatilidade sempre surgem dúvidas, algumas 
pessoas abominam o termo, já outras sabem utilizar bem da volatilidade no 
mercado financeiro para surfar boas ondas. Para entender melhor sobre 
o tema, Guilherme Ammirabile, responde seis perguntas sobre como a 
volatilidade é compreendida pelos investidores e de que modo ela pode 
ser favorável para os portfólios deles.  

Mercado financeiro: seis perguntas e 
respostas sobre volatilidade

A pandemia do Coronavírus forçou o fechamento de mais de 11 
mil lojas em 2020 e os estabelecimentos físicos têm lutado para se 
recuperar desde a grande recessão. As compras online tornaram-se 
cada vez mais convenientes para os consumidores, mas o e-commerce 
tradicional está perdendo o envolvimento que uma visita a uma loja 
física proporciona. É por isso que o Live Commerce deve ser uma 
das tendências mais quentes este ano. Para quem nasceu nos anos 
80, fazer compras "ao vivo" não é nenhuma novidade, já que canais 
televisivos de vendas em tempo real revolucionaram o comércio de 
produtos com sua abordagem sempre ativa.   

Live Commerce: como as experiências 
digitais se traduzem em receita

Foto de Markus Spiske no Pexels

Negócios em Pauta

Ferrari: carro 100% elétrico em 2025
O presidente da Ferrari, John Elkann, afirmou ontem (15) que o 

primeiro carro totalmente elétrico da montadora italiana será lançado 
em 2025. A declaração foi dada durante uma assembleia de acionistas 
para aprovação do balanço de 2020. "Estamos muito entusiasmados com 
a primeira Ferrari completamente elétrica, que planejamos apresentar 
em 2025", declarou Elkann. O primeiro modelo híbrido da marca foi 
lançado em maio de 2019, a SF90 Stradale, que também é o carro mais 
veloz da história da montadora. "Podem ter certeza: os engenheiros e 
designers de Maranello vão realizar tudo aquilo que, no imaginário de 
vocês, eles são capazes de fazer", dissce o presidente aos acionistas. 
Elkann ainda prometeu que a Ferrari vai alcançar a neutralidade em 
suas emissões de carbono até o fim desta década. (ANSA).   Leia 
a coluna completa na página 3

ANSA

News@TI

Webinar sobre trade marketing promovido 
pelo Mackenzie

@Na terça-feira, dia 20, às 20h, acontecerá o webinar "Novas Tendên-
cias em Trade Marketing", evento realizado pelo Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM), com o apoio do Mackenzie Soluções, área de negócios do Insti-
tuto Presbiteriano Mackenzie (IPM). Para participar, é necessário fazer 
inscrição prévia pelo link http://bit.ly/2PAqpIA. Trade Marketing é a área 
responsável pelas estratégias de vendas e pontos de distribuição, que têm 
como prioridade as vendas específicas de cada um dos compradores dos 
produtos ou usuários de serviços de determinada empresa. Para isso, são 
necessários conhecimentos específicos de marketing e e-commerce. A UPM 
possui uma série de cursos de especialização que ajudam a aprofundar os 
conhecimentos nestes aspectos, como Gestão de Marketing Corporativo 
(http://www.mackenzie.br/pos-graduacao/especializacao/on-line-ao-vivo/
negocios-estrategia-e-gestao/gestao-de-marketing-corporativo) e Gestão 
Estratégica de Vendas (http://www.mackenzie.br/pos-graduacao/especia-
lizacao/on-line-ao-vivo/negocios-estrategia-e-gestao/gestao-estrategica-
-de-vendas).  Leia a coluna  completa na página 2

Pexels

Pode parecer tarde comentar sobre 
tendências para um ano que já 
começou, mas certamente, você 
também tem se perguntando o 
que está por vir e, com um longo 
caminho a ser percorrido antes de 
chegarmos ao tão sonhado período 
‘pós-pandemia’, é importante 
lembrarmos que, no Brasil, o ano 
realmente começou agora, com 
a população finalmente sendo 
vacinada contra o Coronavírus. 

A verdade é que a pandemia trouxe mu-
danças irreversíveis e só agora temos, 

mesmo que minimamente, certa perspec-
tiva sobre como será 2021, especialmente 
no mundo dos negócios. Do ponto de vista 
de tecnologia, principalmente após um 
período em que grande parte das pessoas 
se viram trabalhando de suas casas num 
forte movimento de transformação digital 
para as empresas, a difusão do trabalho 
remoto se torna óbvia. 

Mas quais outras mudanças se aplicam 
à nossa realidade e impactarão, de fato, a 
rotina dos brasileiros? Como traçar estra-
tégias para os negócios levando em conta 
o que vem por aí? Para isso, podemos 
considerar as três principais tendências 
que ditarão as regras não só em 2021, como 
nos próximos anos. 

 
1.   Segurança de dados fim a fim - Os 

dados são vistos pelas empresas do mundo 
todo como os ativos mais importantes para 
seus negócios. Essas informações valem 
ouro e, por isso, é preciso garantir que não 
haja margem para roubos ou vazamentos. 
Com a entrada em vigor da LGPD, o aumen-
to dos crimes cibernéticos e os recentes 
vazamentos ocorridos no Brasil, isso se 
tornou ainda mais importante. 

Existe uma falsa impressão de que a ado-
ção, pelas empresas, de ferramentas como 
VPNs ou a simples instalação de softwares 

Tendências de tecnologia que estão 
se difundindo neste ano

antivírus sejam capazes de proteger uma 
rede, mas é fundamental a adoção de um 
conjunto de processos para trazer maior se-
gurança para trafegar esses dados e mitigar 
riscos, desde a infraestrutura de rede até 
os inúmeros dispositivos conectados a ela. 

 
2.   IoB (Internet of Behavior) - Outra 

forte tendência que deve desembarcar por 
aqui é a Internet do Comportamento. Como 
um desdobramento da Internet das Coisas 
(IoT) e das automações, tanto sob o aspecto 
industrial quanto residencial, a IoB deve 
direcionar as ações e os conteúdos que 
impactarão o consumidor a partir de seus 
próprios gostos e hábitos, reunindo dados 
que abrangem os mundos digital e físico. 

De acordo com o Gartner, a IoB pode 
combinar e processar dados de muitas fon-
tes, incluindo dados comerciais de clientes, 
dados do cidadão processados pelo setor 
público e agências governamentais, mídia 
social, implantações de reconhecimento fa-
cial em domínio público e rastreamento de 
localização, o que se conecta diretamente 
à questão da relevância dos investimentos 
em cibersegurança e também deve nortear 
os próximos passos da LGPD, uma vez 

que envolve também o uso ético dessas 
informações. 

 
3.   Infraestrutura 5G - Com o mercado 

de banda larga fixa extremamente aquecido 
também como reflexo da pandemia, o mer-
cado de internet deve sofrer uma reviravolta 
em 2021, impulsionando, inclusive, novas 
aplicações em IoT, Big Data e tecnologias 
em nuvem, com o 5G funcionando também 
para o acesso à internet fixa. 

Já difundida em diversos países, mas com 
expectativas de chegar ao Brasil apenas 
no segundo semestre, a nova era da banda 
larga trará conectividade muito superior, 
mantendo as operações online estáveis e 
sem interrupções, além de maior capacidade 
em relação ao número de dispositivos que 
poderão ser conectados à mesma rede, o 
que é extremamente vantajoso pois ajudará 
empresas a implementarem arquiteturas de 
dados escaláveis e em tempo real. 

Apesar das expectativas de implemen-
tação de alto custo para provedores, a mi-
gração da tecnologia GPON para XGSPON 
deve possibilitar o alcance de velocidades 
de até 10 GB, o que também impactará na 
cadeia de rede wireless, que deverá ser 
completamente atualizada para o Wifi-6. 

 
Independente de qual seja a tendência, 

o que podemos avaliar é como, de algu-
ma forma, todas elas convergem para a 
digitalização e se complementam. Ficar 
de olho nessas movimentações e no rumo 
dessas tecnologias pode ser essencial para 
trazer escalabilidade e otimizar processos 
em qualquer negócio. 

E a principal pergunta que fica é: estamos 
preparados para trazer essas novidades 
para dentro de nossas empresas?  Fugir 
da digitalização, sem dúvida, não é mais 
opção para quem deseja prosperar em um 
futuro bem próximo.

 (Fonte: Giovanni Pacífico é diretor de vendas da 
Zyxel Brasil (www.zyxel.com.br).
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EvOLuçãO E OPORTuNIDADEs

Fim do desmatamento ilegal
Em carta enviada ao presidente dos 

Estados Unidos, Joe Biden, Bolsonaro 
reconheceu o aumento das taxas de des-
matamento a partir de 2012 e afirmou que o 
Estado e a sociedade precisam aperfeiçoar o 
combate a este crime ambiental. “Queremos 
reafirmar neste ato o nosso compromisso 
em eliminar o desmatamento ilegal no Brasil 
até 2030”, escreveu Bolsonaro, para quem 
é preciso criar alternativas econômicas que 
reduzam o apelo das atividades ilegais e 
dar condições para que os 25 milhões de 
brasileiros que vivem na Amazônia possam 
prosperar materialmente por seus próprios 
esforços (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-principais-tendencias-emergentes-no-setor-de-infraestrutura/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-povo-esta-nas-ruas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/planejamento-e-essencial-para-ter-sucesso-nos-investimentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-financeiro-6-perguntas-e-respostas-sobre-volatilidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/live-commerce-como-as-experiencias-digitais-se-traduzem-em-receita/

