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News@TI
Pandemia faz setor imobiliário apostar em 
novas tecnologias

@O isolamento social e as demais medidas restritivas tomadas 
na pandemia trouxeram mudanças para todos os setores da 

economia, inclusive para o mercado imobiliário, que se adaptou a 
nova realidade e apostou na tecnologia para se manter funcionan-
do. De visitas remotas a assinaturas digitais, os clientes já estão se 
acostumando ao meio online. Ainda assim, a pandemia tem sido um 
desafio, e foi preciso correr atrás de inovação, intensificando o uso 
dessas ferramentas. O empreendedor e fundador do Grupo Criando 
Valor, empresa voltada à prestação de serviços nas áreas de Educação, 
Tecnologia e Inovação, Leonardo Delfino, conta que a procura por 
novas tecnologias cresceu mais de 1000% em comparação ao ano 
passado. "A empresa fechou dez vezes mais serviços de tour virtual 
do que ano passado, mesmo ainda não finalizando o primeiro semes-
tre de 2021. A expectativa para o ano que vem é que esse número 
de crescimento seja maior. A procura por este serviço também tem 
vindo de outros estados e países como EUA”, comemora o jovem 
empreendedor (https://www.criandotecnologia.com.br/tourvirtual/
coralresidence42/).

Vazamentos de gás X segurança.  
Vale à pena investir no Brasil?

@BLOCKGÁS é uma tecnologia desenvolvida em sistemas de 
detecção e bloqueio de vazamentos de gases em dutos, equipa-

mentos residenciais e industriais, estruturas e veículos cuja operação 
dependa da utilização de gás como combustível ou tenha o gás como 
matéria prima e atende às normas técnicas de segurança nacional. 
A BLOCKGÁS cria soluções contra vazamentos de gás, com tecno-
logia própria no mercado nacional e internacional, para assim criar 
uma cultura, principalmente de segurança conquistando ao mesmo 
tempo uma rentabilidade sustentável. Impedir este tipo de problema 
é indispensável nos tempos atuais para garantir a segurança da sua 
casa, da sua família, da sua empresa e de seus funcionários.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de junho de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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OpiniãO
Colocar o cliente no centro da 
estratégia significa sobreviver 

no mercado em 2021

A exigência por 
decisões mais 
rápidas e assertivas 
tem impulsionado 
negócios digitais 
que estão indo muito 
além de modelos 
tradicionais de 
customer centric.

Empresas que colocam 
o cliente no centro da 
estratégia, integrando 

e unificando dados de dife-
rentes fontes e antecipando 
tendências em tempo real, 
têm a capacidade de oferecer 
um amplo leque de produtos 
e serviços para todos os tipos 
de consumidores.

São companhias que que-
rem mapear seus processos 
de negócios de ponta a 
ponta, o que lhes permite 
rastrear comportamentos 
de compra de forma omni-
channel e, assim, antecipar 
tendências. Com uma visão 
completa de seus clien-
tes, as companhias podem 
atendê-los racionalmente 
e com consistência, seja em 
um aplicativo mobile ou em 
uma loja física. O objetivo, 
afinal, é sempre melhorar 
a experiência do cliente, 
independente dos canais 
utilizados.

Se por um lado a nova eco-
nomia mudou a maneira com 
que as empresas interagem 
entre si e com os seus clien-
tes, por outro há a crescente 
demanda por arquiteturas 
nativas de nuvem baseadas 
em API. A implementação 
de modernas plataformas de 
integração e processamento 
de eventos exige também 
que as empresas abraçassem 
uma mudança de cultura 
voltada à inovação, funda-
mental para garantir pro-
cessos de autoatendimento 
avançados.  

Há alguns anos, a indústria 
bancária dava pouca ênfase 
à importância da diferencia-
ção dos clientes. A cultura 
customer centric no setor se 
aperfeiçoou e vem propor-
cionando uma análise mais 
profunda para criar uma 
experiência extremamente 
personalizada aos consumi-
dores. Além de tornar cada 
interação mais customiza-
da, instituições financeiras 
também promoveram upsell 
e cross-sell de forma inteli-
gente. Para isso, traçaram o 
perfil demográfico dos clien-
tes, cujas informações deram 
insights que permitiram com 
que investissem recursos 
com mais assertividade em 
marketing e produtos.

Conforme o grau da matu-
ridade em analytics recru-
desce, o entendimento das 
análises de customer centric 
vai ficando mais apurado, 
o que permite com que as 
empresas usem esses dados 
para construir melhores mo-

delos de machine learning e 
ciclos de feedback. Ao mes-
mo tempo, players do mer-
cado financeiro que incor-
poram IA e visual analytics 
conseguem entender melhor 
as métricas de empréstimos, 
levando-os a insights ainda 
mais robustos para a toma-
da de decisão em tempo 
real. Essa nova abordagem 
centrada no cliente conecta 
todo o ecossistema de dados 
e aplicativos de uma empre-
sa para proporcionar uma 
experiência fluida aos seus 
usuários, da mesma forma 
que traz adaptabilidade e re-
siliência frente às mudanças 
do mercado.

Ao usar APIs para inte-
grar seus sistemas, o gru-
po Air France-KLM, que 
envolve KLM, Air France 
e a companhia de baixo 
custo Transavia, pode, por 
exemplo, fazer uma única 
alteração e atualizar todos 
os canais que estão ligados, 
conectando todas as etapas 
da jornada de viagem de um 
cliente por meio de APIs, 
disponibilizando informação 
relevante em um aplicativo 
central e em tempo real. Isso 
significa que call centers, 
quiosques, apps, agências de 
viagens e sites de parceiros 
estão todos perfeitamente 
alinhados. Agora, a Air 
France-KLM é capaz de ofe-
recer novos serviços digitais, 
como recomendações de 
mudança de voo, atualização 
dos assentos e inventário de 
parceiros mais rapidamente, 
em que uma única atualiza-
ção atinge todo o ecossiste-
ma de canais conectados. 
Clientes, parceiros e todo o 
grupo vêm se beneficiando 
dessa estratégia API-first. 
O processo de arquitetura 
nativa de nuvem baseada 
em API aumentou 20% o Net 
Promoter Score (NPS) do 
grupo, métrica que mede a 
satisfação dos clientes.

Conhecer a fundo os con-
sumidores é ainda mais im-
portante em momentos de 
crise. Ainda hoje, há grandes 
empresas que não têm visibi-
lidade do caminho percorrido 
pelos dados dos clientes em 
seus canais, desconhecendo 
os benefícios de unificar a 
big data em uma plataforma 
integrada. Isso as faz perder 
tempo, dinheiro e novas 
fontes de receita por meio 
do lançamento de produtos e 
serviços.  Para superar esses 
desafios, é necessário unificar 
toda a infraestrutura digital 
para acesso rápido a todos 
os produtos e aplicativos. 
Quando a big data trabalha 
em parceria com as tecnolo-
gias de unificação, conexão e 
ciência de dados, descobre-se 
um mar de possibilidades 
para os negócios.

(*) É diretor de engenharia de 
soluções da TIBCO, líder global 

em dados corporativos.

Márcio Arbex (*)

A Dynamica Consultoria 
está com inscrições abertas 
para o curso de Certificação 
de Gestão de Mudanças 
Organizacionais, que será 
realizado no período de 7 de 
junho a 12 de julho na moda-
lidade EAD. O curso é des-
tinado aos profissionais que 
têm como responsabilidade 
conduzir, liderar e executar 
processos de mudanças em 
suas organizações.

“A metodologia do curso 
foi desenvolvida pela equipe 
de especialistas em Cultura 
Organizacional e Gestão 
de Mudanças da Dynamica 
com base tanto em estudos 
existentes de vários auto-
res nos saberes de cultura, 
processos, mudanças, pla-
nejamento e agilidade entre 
outros e na experiência da 
consultoria em liderar proje-
tos de GMO nas mais diversas 
empresas”, explica Lyrian 
Faria, diretora da Dynamica 
Consultoria.

O curso é completo e 
aborda todas as frentes de 
atuação integradas, sempre 
levando em consideração as 
pessoas envolvidas, a ava-
liação do ambiente, cultura, 
a mudança em si e a cadeia 
de patrocínio e lideranças. 
Esta é a 14ª. Edição do curso, 
que tem como base estudio-
sos como Kotter, Schein, 
Drucker, Barrett e outros 
especialistas.

“Formação muito com-
pleta, com certeza agregou 
muito e permitiu ter um 
outro olhar e ação quando 
falamos de mudança organi-
zacional. Formação que exi-
ge bastante dos participantes 
e com isso auxilia muito no 
aprendizado. Atividades 
complementares e práticas 
muito importantes.” Aline 
Kammers, aluna do curso.

As inscrições podem ser 
feitas no site do Sympla e 
oferece desconto para grupo 
de 2 pessoas ou mais.

Inscrições para  Curso Online 
de Certificação de Gestão de 
Mudanças Organizacionais

Por que mudei de opinião 
sobre o trabalho remoto

Sempre acreditei muito na ideia de que os funcionários deveriam trabalhar no mesmo escritório que seus colegas e 
supervisores. Pela minha experiência, este era o modelo que permitia mais colaboração, criatividade e produtividade. 
Sempre se fez assim, eu argumentava, então por que mudar?

Mas, se nossas experiências re-
centes de mandar as pessoas 
trabalharem em casa por causa 

da covid-19 mostraram alguma coisa, 
é que há benefícios significativos em 
permitir que trabalhem remotamente, 
pelo menos parcialmente.

Eu supervisiono os negócios e as 
operações da HP na América Latina. 
Meu time está baseado majoritaria-
mente em Houston, no Texas (EUA), 
mas, obviamente, trabalhar em nível 
regional implica muitas viagens pela 
região para dar suporte em cada país e 
para visitar parceiros e clientes. Quando 
não estávamos na estrada, eu preferia 
que trabalhássemos no escritório a fim 
de fomentar a colaboração na equipe.

Quando a covid-19 nos forçou a modi-
ficar nossa infraestrutura, adotar novas 
tecnologias e mudar nossa mentalidade 
coletiva sobre o trabalho remoto, a reali-
dade ficou ainda mais clara. De repente, 
em questão de poucos dias, a grande 
maioria de nossos empregados, clientes 
e parceiros na América Latina estavam 
trabalhando em casa. E mais: eles esta-
vam fazendo isso com muita eficiência, 
provando para mim e outras pessoas que 
o modelo remoto pode funcionar.

Ao parar para pensar nisso, rapida-
mente percebi que isso significava que 
podíamos nos adaptar à nova realida-
de. Ao invés de ter meu time regional 
inteiro aqui em Houston, podíamos 
tentar ter alguns integrantes que ficam 
em outros países trabalhando remota-
mente, mas colaborando, como temos 
feito nos últimos 14 meses. Inclusive 
anunciei, recentemente, meu novo 
chefe de gabinete e de estratégia/
estratégia e planejamento, que fica na 
Cidade do México.

Não tem como sabermos quando a 
pandemia e a necessidade de traba-
lhar em casa vão acabar. Muitos países 
latino-americanos ainda estão lutando 
para superar esse terrível vírus. Mas 
acredito que, mesmo conforme as 
coisas começarem a voltar ao normal, 
o local de trabalho que conhecemos 
terá mudado para sempre.

Nem todo mundo vai voltar para o es-
critório, por regra ou por opção. De fato, 
já estamos ouvindo muitas organizações 
ao redor do globo dizerem que vão 

querem passar uma parte de seu tem-
po trabalhando em casa após o fim da 
pandemia.

Certamente, possibilitar o trabalho 
remoto para empregados na América 
Latina não será uma tarefa simples. 
Muitos países da região ainda têm que 
terminar de construir sua infraestru-
tura digital para tornar isso viável. E 
nem toda empresa está capacitada 
financeira ou tecnicamente para via-
bilizar o trabalho remoto. Da mesma 
forma, os empregados nem sempre 
têm computador, conexão ou espaço 
adequado em casa para conseguir tra-
balhar efetivamente quando estiverem 
fora do escritório.

Mas as empresas devem fazer a di-
ferença no que puderem. Tudo indica 
que a experiência de ter que mandar 
os funcionários para casa fez com que 
muitas investissem em tecnologia 
para viabilizar o trabalho remoto. Por 
exemplo, 43% das pequenas e médias 
empresas no Brasil afirmam ter compra-
do software com recursos de trabalho 
remoto, segundo pesquisa da Capterra.

A mudança para o trabalho remoto 
está se acelerando por causa da co-
vid-19. As empresas que ainda não 
estiverem se ajustando a essa realidade 
precisam parar imediatamente para 
avaliar suas capacidades e se preparar 
para o local de trabalho do futuro. Qual-
quer coisa menos que isso as deixará 
descobertas conforme essa evolução 
ganhar forma.

(*) É Gerente e Diretor Geral da HP Inc.  
para a América Latina.

permitir que os empregados trabalhem 
remotamente pelo menos uma parte do 
tempo depois que esta crise terminar. 
Na verdade, uma pesquisa recente da 
Search Latinoamérica descobriu que 
34% das empresas na América Latina 
planejam adotar políticas que vão privi-
legiar o trabalho remoto no pós-covid.

Os empregadores estão considerando 
cada vez mais esse modelo porque sabem 
que isso pode cortar custos imobiliários 
e afins sem muito impacto na produtivi-
dade dos funcionários. Os empregados, 
por sua vez, perceberam que gostam 
porque significa menos tempo gasto em 
deslocamento e mais tempo focado no 
trabalho e na vida pessoal.

Acho que você verá algumas empre-
sas, como a colombiana Bunny Studio, 
deixando que as pessoas escolham 
trabalhar em casa o tempo inteiro. Mas 
a maioria que fizer uma mudança pro-
vavelmente adotará o modelo híbrido, 
em que os funcionários dividem sua 
jornada entre o remoto e o presencial. 
Digo isso porque as pessoas são seres 
sociais por natureza. Precisamos de 
algum nível de interação pessoal que 
as videochamadas no Zoom ou no 
Microsoft Teams simplesmente não 
conseguem proporcionar. Além disso, 
especialistas afirmam que normalmente 
ficamos fatigados ao tentar interpretar 
pistas não verbais e socioemocionais em 
reuniões virtuais, o que fazemos com 
naturalidade sentados com os outros 
participantes em uma sala física. Por 
essas razões, uma sondagem on-line 
realizada recentemente no México 
mostrou que 70% dos entrevistados 

Foto de cottonbro no Pexels

Webinar Tecnoset
Nesta terça-feira, (08), às 19h, 

a empresa Tecnoset promove We-
binar para ensinar os empresários 
a rentabilizar seu PDV e oferecer 
uma melhor experiência de 
compra para seus consumidores 
através da tecnologia. Mediando 
a conversa, o diretor comercial 
André Pimentel recebe grandes 
nomes de especialistas na área. 

O Grupo Tecnoset é reconheci-
do pelos seus clientes e parceiros 
de negócios como um dos prin-
cipais players nas verticais de 
Gerenciamento de Conteúdo, 
Outsourcing de Impressão, Solu-
ções de Identificação, Conversão 
Digital e Conectividade. Link 
para inscrições: https://materiais.
tecnoset.com.br/evento-pricefy.


