
Alma Digital: 
a evolução que vem 
de dentro para fora

Vivemos uma 
era de mudanças 
aceleradas em 
função de avanços 
sociais, culturais 
e tecnológicos 
que abrem novas 
possibilidades

A extensão dos impac-
tos futuros ainda é 
imprevisível, dado 

que a digitalização permite 
upgrades exponenciais. 
Neste novo cenário, as 
necessidades de fazer uma 
avaliação interna e iniciar 
uma jornada de reinvenção 
vieram à tona. 

Os paradigmas que forma-
vam a base da nossa cultura 
na maneira de criar soluções 
e de realizar negócios com 
nossos clientes tiveram que 
ser confrontados e, um a 
um, ressignificados. Esse 
novo conjunto de compe-
tências nos rejuvenesceu e 
é o que podemos chamar de 
“alma digital”. 

De acordo com a pesquisa 
global CEO Outlook 2020, 
realizada pela consultoria 
KPMG com 1.300 CEOs de 
grandes economias mun-
diais, 67% dos executivos 
ouvidos afirmaram que a 
digitalização das operações 
teve avanços durante a 
pandemia que colocaram 
o negócio meses - e até 
anos - à frente do que eles 
esperavam; para 20%, o 
processo de digitalização 
se manteve como antes da 
pandemia; e, para apenas 
13%, o processo foi atrasado 
ou inviabilizado por causa 
da crise. 

Para a maioria dos CEOs 
(87%), também houve ace-
leração na criação de uma 
nova força de trabalho, já 
que a pandemia tornou 
necessária a contratação 
de mais funcionários para 
lidar com os sistemas de 
automação e inteligência 
artificial. Com isso, cresce 
a necessidade de deixarmos 
para trás velhos hábitos e 
reforçarmos a nossa obses-
são por fazer uma diferença 
positiva e sustentável na 
cadeia de valor dos clientes. 

É necessário entender 
o funcionamento, as do-
res e a organização do 
mundo corporativo dos 
mais variados segmentos, 
de maneira que criemos 
soluções tecnológicas que 
amparem os negócios nas 
suas raízes. Simplificar o 
mundo empresarial com a 
tecnologia passa pela revi-
são do portfólio de ofertas 
digitais, pelo incentivo a 

uma cultura de empreen-
dedorismo corporativo, pelo 
forte estímulo à colaboração 
em nossas equipes e pela 
inovação contínua baseada 
na experimentação. 

A nossa “alma digital” 
também deve perseguir a 
coinovação com clientes e 
parceiros, além da disse-
minação de métodos como 
Design Thinking, Agile, 
User Experience e, mais 
recentemente, Business 
Agility, com o objetivo de 
possibilitar que os clientes 
explorem todos os recursos 
que as tecnologias que os 
suportam oferecem. Os 
impactos e as possibilidades 
da transformação digital são 
muitos. Estamos acostuma-
dos a ver exemplos, cases e 
histórias inspiradoras - que 
vão de grandes empresas 
a startups bem sucedidas. 

Porém, muitos dos mo-
delos mais conhecidos 
não consideram o cenário 
brasileiro e suas particu-
laridades, e isso não causa 
identificação nos gestores 
locais. A jornada digital é 
particular em cada merca-
do e em cada empresa, e 
conhecer e entender seus 
próprios desafios e metas 
é primordial. Em uma 
realidade cada vez mais 
digitalizada, é fundamental 
que a alta gestão valorize e 
preserve os interessados em 
inovação. 

Para isso, a cultura da em-
presa precisa quebrar a re-
sistência ao novo, incentivar 
fatores como criatividade, 
trocas multidisciplinares, a 
valorização do pensamento 
divergente e o confronto 
sadio de ideias. A principal 
premissa é aceitar que as 
mudanças ocorrem, absor-
vê-las e passar a perceber 
o mundo com esse olhar 
atualizado. 

Neste caminho de maior 
capacidade de adaptação, 
flexibilidade e velocidade 
nos negócios, o esforço 
organizacional deve vir 
também acompanhado de 
esforço educacional - as 
empresas de tecnologia po-
dem ser importantes aliadas 
nesse processo. 

Com a missão de dissemi-
nar e descomplicar proces-
sos corporativos, promover 
uma transformação digital e 
ser parceiro durante toda 
essa jornada de inovação 
que começa dentro das em-
presas, queremos entender 
e criar soluções junto com 
nossos clientes, comparti-
lhando a nossa alma digital 
com todo o ecossistema. 

(*) - É diretor executivo de Large 
Enterprises da TOTVS. 
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Apesar de mais comum no 
mercado de tecnologia, o tra-
balho remoto ou teletrabalho, 
já vinha sendo implementa-
do por muitas empresas no 
Brasil. Mas após a pandemia, 
até mesmo as empresas mais 
conservadoras e “offline” (que 
tiveram no modelo a única 
opção para manter grande 
parte de seus colaboradores 
atuando) acabaram aderindo 
ao modelo. 

Em novembro de 2020, 
7,3 milhões de brasileiros 
estavam atuando 100% em 
home office. Mas, à medida 
que as medidas de isolamento 
social vão se flexibilizando 
e a população vem sendo 
vacinada, muitas empresas 
se deparam com o dilema de 
manter ou não a prática. In-
dependentemente de cultura 
organizacional e infraestrutu-

Muitas empresas se deparam com o 
dilema de manter ou não a prática.

É preciso ter uma loja virtual que realmente 
traga resultados em vendas.

“Os números mos-
tram, nitidamen-
te, um novo hábi-

to do consumidor que está 
passando mais tempo em 
casa e que deve ser levado 
em consideração pelas em-
presas que querem acom-
panhar esse crescimento”, 
observa Alessandra Lemos 
Fernandes, Executive Head 
da Ser Mídia, especializada 
em marketing.

Responsável pelo Busi-
ness Growth da Ser Mídia, 
Heber Fernandes, acredita 
que essas mudanças de 
comportamento de consumo 
vieram para ficar. “A empre-
sa que não estiver adaptada 
ao e-commerce vai perder 
vendas, com toda certeza”, 
alerta. “E não é só isso, as 
empresas físicas que ainda 
não aderiram à nova era 
digital, precisam se adaptar 
a esse novo consumidor e 
repensar suas parcerias e 
estratégias para ontem”, 
acrescenta.

O CEO do Facebook, 
Mark Zuckerberg, também 
revelou essa semana que a 
sua plataforma de vendas 
online, caracterizada como 
marketplace, com mais de 7 
milhões de lojas, ultrapassou 
a marca de um bilhão de 
usuários. “Este moderno 
sistema de comércio reunirá 

O selo atesta que determinada empresa 
segue os requisitos legais baseados na 

Shariah quando produz 
e comercializa alimentos.

O Ramadan é o nono mês do 
calendário islâmico, época mais 
sagrada para os muçulmanos. 
Entre outras atividades, esses, 
que seguem a lei islâmica, tam-
bém chamada de Shariah, jejuam 
entre a alvorada e o pôr do sol, 
não consumindo qualquer tipo de 
comida ou bebida nesse período, 
inclusive água. 

Para respeitar a tradição secular do 
povo islâmico, e também conquistar 
espaço no mercado internacional, 
a Vapza Alimentos – empresa que 
fabrica produtos embalados a vácuo 
e cozidos a vapor – conquistou a 
Certificação Halal. O selo, que é emi-
tido por uma entidade certificadora 
reconhecida por países islâmicos, 
atesta que determinada empresa 
segue os requisitos legais baseados 
na Shariah quando produz e comer-
cializa alimentos. 

Uma das especificações que a cer-
tificação exige é que durante o abate 
do animal, sua face esteja voltada 
para a Meca. Outros processos são 
igualmente importantes, como o fato 
de a faca estar bem afiada e não ser 
amolada em frente ao animal, ele 
não estar com sede no momento 
que antecede o abate, o corte ser 

As empresas superam os desafios 
da era digital para vender mais

As vendas online no Brasil dispararam no primeiro trimestre, segundo pesquisa realizada pela Neotrust 
com os dados de compras no e-commerce

contra 47% no mesmo pe-
ríodo de 2020. Da mesma 
forma, aqueles que pagaram 
pelo frete também sentiram 
a redução de 15,5% no valor 
pago pelas entregas. A pes-
quisa ainda apresentou a 
idade média do consumidor 
de 37 anos a 50 anos, sendo 
esses 33,9% do total de con-
sumidores digitais. Seguidos 
pelos consumidores de 26 a 
35 anos, com 33,1% do total. 
Os consumidores de até 25 
anos representam 19% das 
compras online, enquanto 
o público acima dos 51 é 
responsável por 14% das 
compras. 

Na contramão destes da-
dos, o setor de compras 
atinge hoje apenas 17,2% do 
total de pessoas com acesso 
à internet no país. “É por 
isso que as empresas preci-
sam estar preparadas para 
o crescimento exponencial 
das vendas online quando 
a internet tiver alcançado o 
número maior de usuários”, 
define Alessandra Lemos.

“Não basta apenas ter uma 
loja virtual, é preciso ter uma 
loja virtual que realmente 
traga resultados em vendas 
e, para isso, uma consulto-
ria especializada é funda-
mental!”, afirma. - Fonte e 
outras informações: (www.
sermidia.com.br).
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uma série de áreas em que 
já temos ofertas fortes, como 
anúncios, ferramentas de co-
munidade e mensagens, com 
áreas como lojas, mensagens 
corporativas e pagamentos”, 
disse.

A pesquisa realizada pela 
Neotrust, revela que foram 
realizadas 78,5 milhões de 
compras online nos três 
primeiros meses do ano, 
resultando em um fatura-
mento de R$ 35,2 bilhões 
para o e-commerce entre 
janeiro e março de 2021, 
ou seja, aumento de 72,2% 
na comparação com 2020. 
A região Sudeste foi a res-
ponsável pelo maior volume 
de compras no quarto tri-
mestre de 2020, com 63% 

do total de pedidos feitos 
online no país. 

“Isso demonstra que as em-
presas devem se capacitar 
para entregar seus produtos 
e serviços para todo o Brasil”, 
destaca Heber Fernandes. 
“Inclusive, estamos pros-
pectando clientes fora do 
Brasil, conseguindo alcançar 
de forma online o mesmo 
padrão de atendimento e 
conquistando resultados 
ainda mais significativos”, re-
vela. O aumento das vendas 
oportunizou também que 
as empresas realizassem as 
vendas com entrega gratuita. 

No primeiro trimestre, 
53% dos pedidos foram 
entregues sem que o con-
sumidor pagasse pelo frete, 

Empresa de alimentos se adequa às premissas 
islâmicas para exportar

importância de obter a certificação. 
“Somos certificados para atuar 

a partir dos preceitos islâmicos, o 
que nos fortalece como marca e 
também nos posiciona no comércio 
exterior. Temos atualmente mais de 
42 produtos no portfólio que aten-
dem às determinações do Shariah. 
Além disso, não só preservamos os 
ingredientes de qualquer contato ou 
contaminação cruzada com a carne 
suína, como também fazemos isso 
com o álcool, também proibido para 
os muçulmanos”.

O instituto Pew Research Center 
realizou mais de uma década de pes-
quisas globais sobre religião, e afirma 
que os islâmicos já representam mais 
de 1,8 bilhões de pessoas em todo o 
mundo. Outra estimativa é a de que 
essa seja a religião mais popular da 
Terra em até 40 anos, ultrapassando 
o cristianismo. 

O país com maior quantidade de 
muçulmanos no mundo é a Indonésia, 
com 90% da população islâmica, se-
guida por Paquistão, Turquia, Catar, 
Índia e Egito, entre outros localizados 
principalmente no Oriente Médio, 
norte da África e sul da Ásia. Fonte 
e outras informações: (www.vapza.
com.br).

no pescoço em um movimento de 
meia-lua, entre outros.

Os muçulmanos podem comer 
frutos do mar, algo que eles já 
consideram purificados, e outros 
tipos de carne, exceto suínos, pois 
são considerados impuros. Por esse 
motivo, a linha de produção da Vapza 
passa por processos de limpeza e 
análise constante, garantindo a 
não existência de contaminação 
cruzada com ingredientes de 
procedência suína. Enrico Milani, 
CEO da Vapza Alimentos, explica a 
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Modelo híbrido de trabalho: vantagens e desvantagens dessa opção
ra tecnológica, o ser humano 
é relacional, e 100% remoto, 
não parece ser a preferência 
das empresas e tampouco dos 
funcionários. 

O modelo híbrido deve 
prevalecer daqui por diante, 
e com ele temos algumas van-
tagens e desvantagens como: 

Vantagens:  
	 •	Flexibilidade - com dias 

em casa, os profissio-
nais conseguem otimizar 
compromissos pessoais 
e até mesmo o convívio 
familiar; 

	 •	Qualidade de vida - o 
ganho de tempo com 
deslocamento, por exem-
plo, pode ser dedicado a 
atividades físicas, de lazer 
e hobbies; 

	 •	Produtividade - apesar 
de alguns profissionais te-
rem dificuldade, a grande 

adequada para o home 
office. Detalhes como ruí-
dos, qualidade de internet 
e até mesmo o número 
de pessoas causando 
interrupções pode com-
prometer a performance 
e motivação; 

	 •	Comunicação - tema 
sensível e essencial para 
uma boa dinâmica de 
trabalho, a comunicação 
pode ficar comprometida 
sem o “olho no olho”. 
Para os profissionais que 
ocupam posições de lide-
rança, o desafio pode ser 
ainda maior; 

	 •	Cultura e inovação - 
tanto o fortalecimento da 
cultura como a inovação 
acabam fluindo nas dinâ-
micas de convivência. E 
a quebra de uma rotina 
consistente de contato 
entre os profissionais e 

áreas, pode impactar; 
	 •	Dificuldades na gestão 

de tempo - com alto 
volume de trabalho, as 
horas adicionais ao dia 
de home office podem 
ser destinadas a conti-
nuar trabalhando, e não 
o contrário. Além disso, 
temas pessoais também 
podem impactar a agenda 
profissional. 

Apesar das vantagens e 
desvantagens, dificilmente 
empresas que não aderirem 
ao modelo híbrido terão a 
mesma atratividade daquelas 
que o fizerem. Diante deste 
novo contexto, o ideal é que 
as vantagens sejam melhor 
exploradas, e as desvantagens 
fortemente trabalhadas. 

(*) - Empresária e headhunter, atua 
com Executive Search na THE 

Consulting. 

maioria acaba alternando 
entre dias com maior foco 
no home office, e dias de 
maior interação social no 
escritório; 

	 •	Redução de custos - as 
empresas têm condições 
de manter uma estrutura 
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menor, e, portanto, reduz 
custos fixos de maneira 
muito significativa; 

Desvantagens: 
	 •	Falta de estrutura - 

alguns profissionais não 
dispõem de uma estrutura 


