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News@TI
Entre as 100 startups mais promissoras 
eleitas pelo to Watch 2021

@Em sua quarta edição, o 100 Startups to Watch 2021, projeto das 
consultorias Elogroup e Innovc em parceria com as revistas Pe-

quenas Empresas & Grandes Negócios e Época Negócios, elegeu pela 
primeira vez a fintech Linker, banco digital e plataforma de soluções 
financeiras 100% feita para os pequenos e médios empreendedores, 
como uma das empresas mais inovadoras com potencial para se tornar 
líder no segmento de finanças. Para elencar os participantes, o 100 
Startups to Watch faz uma completa análise de dados, cujo objetivo 
é entender quem são as startups com maior potencial de inovação e 
crescimento no ano atual. Ao todo, dez setores são analisados, entre 
eles: agronegócio, educação, finanças, impacto, marketing e vendas, 
transporte e logística, recursos humanos e serviços.

ML Solutions fornece serviço de desinfecção
contra Covid-19

@Priorizando por qualidade e segurança, a ML Solutions teve 
de se adaptar ao “novo normal”, seguindo todas as normas da 

Organização Mundial de Saúde e agora ampliando seu leque de ser-
viços com a desinfecção de ambientes. Trata-se de um sistema de 
nebulização em que são utilizados produtos certificados pela Anvisa 
e que eliminam vírus, bactérias e fungos sem deixar resíduos. Essa 
desinfecção é realizada no fim de todos os serviços executados pela 
empresa na área de limpeza e manutenção de superfícies, porém, 
pode ser contratada à parte (https://www.mlsolutions.com.br/). 

UPS Compact XPro Senoidal

@A TS Shara inova seu portfólio de nobreaks de baixa potência com 
o lançamento do UPS Compact XPro Senoidal. Com estabilizador 

e filtro de linha integrados, fornece sempre uma energia estabilizada, 
filtrada e ininterrupta ideal para equipamentos de informática, áudio 
e vídeo. Disponível na potência de 800VA, o modelo foi desenvol-
vido para equalizar as ondas em seu formato mais puro, apresenta 
onda do tipo Senoidal, que é a mais indicado para trabalhar nesses 
ambientes integrados e ferramentas de alto desempenho (https://
tsshara.com.br/)

Coluna do Heródoto

Todos esperam que o 
comando do exército 
puna exemplarmente 
os militares que 
participem de atos 
políticos. 

Especialmente as ma-
nifestações através 
da imprensa, quando 

são feitas críticas e reparos 
ao governo. Os políticos me-
lhor preparados advogam 
que militares não devem se 
envolver em manifestações 
políticas, mas apenas cum-
prir o que está na constitui-
ção nacional, ou seja a ma-
nutenção da lei e da ordem 
e a defesa do país caso este 
seja atacado por alguma 
potência estrangeira. 

Esses limites são divulga-
dos em todo o mundo, mas 
em alguns países se mistura 
carreira militar com carreira 
política. Especialmente na 
América Latina onde eles 
ou se apoderam do poder 
ou fazem composição com 
as elites dominantes e mo-
nopolizam os postos mais 
importantes e remunerados 
do Estado.

Não se exclui a chegada de 
militares ao supremo pos-
to da nação democrática. 
Desde que eles se afastem 
do exército, filiem-se a um 
partido político e disputem 
a presidência com outros 
candidatos. O exemplo 
mais claro é da república 
democrática americana. 
Pelo menos 31 dos 46 presi-
dentes dos Estados Unidos 
passaram parte de sua vida 
em instituições militares. 

Porém apenas cinco foram 
militares de carreira. Em 
nenhum momento o país foi 
ameaçado pela implantação 
de uma ditadura com o apoio 

das forças armadas. Não é 
o caso da América Latina, 
dizem os críticos mais pu-
ristas. 

Política é para civis e não 
para militares, estes devem 
estar a serviço da nação ao 
longo de toda a sua vida, 
mesmo depois que passa-
rem para reserva, uma vez 
que podem ser convocados 
caso seja necessário.

O motor das desavenças 
políticas está na imprensa. O 
governo impõe uma cláusula 
no regulamento do exército, 
que membros das forças 
armadas não podem se 
manifestar através da mídia. 

No entanto, os jornais 
abrem espaço para artigos 
que criticam o governo e os 
jornalistas buscam fontes 
de notícias nos quartéis. O 
resultado é a punição de 
uma alta patente do exérci-
to. O tenente-coronel Sena 
Madureira, é punido por 
manifestações na impren-
sa e transferido do Rio de 
Janeiro. 

Inicia-se um confronto 
entre oficiais, alguns favorá-
veis à república, e o governo 
do Império do Brasil. Os 
republicanos não perdem 
tempo e aliciam os descon-
tentes na capital do pais. 

Há um descontentamento 
com os rumos do império 
e há os que defendem que 
uma modernização do Bra-
sil só será possível com a 
derrubada da monarquia 
e a implantação da repú-
blica. Isto ocorre em 1889 
sob o comando do general 
monarquista, e amigo de 
Dom Pedro II, Deodoro da 
Fonseca.

(*) - Comentarista da Record News, 
Portal R7 ??e Nova Brasil FM.

Heródoto Barbeiro (*)
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Análise mostra aumento de 21% 
em investimentos no Android após 

mudança do IDFA no sistema da Apple
A análise, baseada em dados de anúncios de empresas como AdColony, Fyber, Liftoff, Singular e Vungle, 
mostram as primeiras impressões no impacto do iOS 14.5

A Liftoff, plataforma global de 
otimização de marketing de 
aplicativos mobile, e seus colegas 

membros da Post-IDFA Alliance divul-
garam as descobertas iniciais sobre 
a atualização do sistema operacional 
iOS 14.5, revelando várias tendências 
surpreendentes e positivas para a in-
dústria do marketing mobile. Os dados 
mostram uma alta taxa de aceitação 
do opt-in por parte dos consumidores 
e uma grande mudança nos investi-
mentos com publicidade a favor do 
Android, além de outras descobertas 
importantes.

Os resultados são os primeiros de 
uma série de análises da aliança - uma 
coalizão de líderes de marketing que 
inclui AdColony, Fyber, Chartboost, 
InMobi, Vungle e Singular - detalhan-
do o impacto do iOS 14.5 na indústria 
de publicidade. O relatório examina a 
adoção, taxas de aceitação de opt-in, 
custos de publicidade e investimentos 
em várias plataformas. Com base nos 
dados dos primeiros 14 dias após a 
atualização do iOS, a análise encontrou 
o seguinte:

Gastos com anúncios aumentam 
e profissionais passam a investir 
mais no Android.

Enquanto a indústria se adapta aos 
impactos do lançamento do iOS 14.5, 
os profissionais de marketing enfren-
tam incertezas, porém os investimen-
tos em anúncios está aumentando 
ao invés de diminuir, principalmente 
quando falamos sobre o sistema da 
Google. Todos os membros da aliança 
registraram um grande crescimento 
em investimento no Android, após a 
atualização e grande mudança feita 
pelo iOS 14.5, variando entre 8,29% 
(Liftoff) e chegando a um crescimento 
de até 21% (Vungle).

Enquanto muitos profissionais de 
marketing diminuíram os gastos com 
iOS, após a atualização para a versão 
14.5, a mudança parece ser relativa-
mente pequena, variando de apenas 
2,51% (AdColony) a 3,59% (Singular). 
A Vungle, por sua vez, relatou um acrés-
cimo modesto nos investimentos com 
anúncios do iOS de 3,32%.

compartilhar o ID do dispositivo quando 
solicitado. A gama de taxas de aceitação 
relatada é vasta, com a Singular relatando 
apenas 16,8% dos usuários com permis-
são para que os aplicativos rastreiem os 
dados por completo. Além disso, 18,9% 
de seus usuários restringiram totalmente 
a opção “Permitir que aplicativos solici-
tem o rastreamento”, enquanto 64,28% 
negaram compartilhar a ID do dispositivo.

Embora dados adicionais sejam ne-
cessários para determinar se as taxas 
de aceitação estão mais alinhadas com 
os resultados de 36,5% da AdColony 
ou de 16,8% da Singular, nenhum dos 
números representa o pior cenário para 
uma indústria que está se preparando 
para turbulências.

Android registra um crescimento de 
até 32% em investimento de anúncios 
mobile. Consequência direta da atuali-
zação do iOS 14 e a mudança do IDFA 
do sistema da Apple.

Queda de CPMs no iOS - pelo menos 
por enquanto

Os custos de impressão no iOS 14.5 
caíram, com o custo por mil impres-
sões (CPMs) mostrando um declínio, 
variando de 2,4% (Liftoff) a 8,73% 
(AdColony). Os líderes do setor espe-
ravam um declínio inicial, e também 
esperam que seja temporário. Os 
parceiros da Alliance preveem que os 
CPMs aumentarão constantemente 
com o tempo, conforme mais usuários 
adotem o iOS 14.5 e os profissionais de 
marketing se sintam mais confiantes 
com o desempenho dos anúncios.

O novo cenário está levando os pro-
fissionais de marketing a fazer experi-
ências com os investimentos e os dados 
comprovam isso. Ao observar essas 
mudanças do iOS para o Android em 
conjunto, o resultado líquido pode ser 
um crescimento no investimento geral 
com anúncios em todo o setor.

As taxas de adoção ao iOS 14.5 são 
surpreendentemente baixas

Nas duas semanas após seu lançamen-
to, as taxas de adoção do iOS 14.5 varia-
ram de 11,5% a 14,92%. Ainda é cedo, 
mas esta é uma baixa taxa de adoção até 
agora, em relação às atualizações anterio-
res do iOS - conforme o mercado cresce, 
a indústria terá uma maior percepção do 
verdadeiro impacto da atualização. 

Taxas de aceitação de opt-in mar-
cam 36,5% no iOS

Os novos recursos de privacidade do 
iOS 14.5 geraram muitas discussões na 
indústria de marketing mobile, com 
incerteza quanto ao impacto sobre 
os investimentos com publicidade e 
eficácia das campanhas. Um dos dados 
mais importantes para os profissionais 
e o indicador mais claro de perturbação 
do mercado, é a porcentagem de usu-
ários que optam por compartilhar seu 
ID de dispositivo por meio do prompt 
App Tracking Transparency (ATT). 
Dependendo da fonte de dados, essas 
taxas de aceitação podem ser sinais 
altamente encorajadores para o setor.

De acordo com a AdColony, nas duas 
semanas após o lançamento do iOS 
14.5, 36,5% dos usuários optaram por 

Imagem de Pete Linforth por Pixabay

Depois de um ano e meio em trabalho 
remoto, o segundo semestre de 2021 reserva 
uma mudança na rotina de muita gente: a 
volta para o escritório. Além do translado 
diário da casa para o trabalho, existe um outro 
aspecto que preocupa muitos trabalhadores, 
é preciso voltar a conviver pessoalmente com 
os colegas – e superiores. Nessa retomada, 
a habilidade profissional que mais ganha 
destaque é a inteligência emocional.

“Inteligência emocional é um processo 
que desenvolvemos em nossa vida para 
aprendermos a lidar com as emoções 
próprias e, dessa forma, lidar com os 
sentimentos das outras pessoas para 
desenvolver um melhor relacionamento”, 
explica Paulo Paiva, empresário e diretor 
executivo da Contexto Gestão Empresa-
rial, empresa especialista em comporta-
mento humano e organizacional. “O tempo 
no qual as habilidades técnicas contavam 
mais do que a capacidade de se relacionar 
com as pessoas no trabalho já foi”.

Quem precisou passar pela experiência 
de voltar ao escritório recentemente foi 
o publicitário Leonardo Antunes. Depois 
de seis meses afastado do trabalho, por 
conta da fase emergencial do Plano São 
Paulo, o publicitário voltou, em maio, para 
agência onde trabalha, em Sorocaba.  “A 
pressão no presencial é bem maior”, revela 
Leonardo. “Em casa, a gente tem mais 
espaço para espairecer, para gesticular. 
Isso alivia a tensão do trabalho.”

Leonardo não está sozinho nessa volta à 
rotina. Segundo um levantamento realizado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), desde o fim do ano passado, 
cada vez menos pessoas continuam em home 
office. O estudo apontou que o número de 
funcionários em trabalho remoto, em novem-
bro de 2020, era de 7,3 milhões no Brasil, uma 
redução de aproximadamente 260 mil em 
relação ao mês de outubro (7,596 milhões).

Já o levantamento desenvolvido pela 
consultoria global KMPG mostrou que 
46% das empresas brasileiras pretendem 
retornar efetivamente este ano. Ou seja, 
está chegando a hora de passar as camisas 
e calçar os sapatos.

Liderança precisa ficar atenta
Se a inteligência emocional pode fazer 

a diferença para os cargos operacionais, 
os profissionais em posições de gerência 
precisam estar ainda mais atentos à habi-
lidade nesse cenário. Além de auxiliar no 
controle das próprias emoções, o conceito 
engloba importante questões, como a 
empatia, uma competência fundamental 
para os líderes modernos.

“Um dos pilares da inteligência emocional 
é o autocontrole, a empatia e o talento para 
trabalhar em grupo. Habilidades que são 
cada vez mais necessárias no ambiente de 
trabalho”, esclarece Paulo Paiva. “Um gestor 
com inteligência emocional consegue lidar 
com as pressões e desafios do dia a dia, o 

que garante o direcionamento das suas 
equipes com mais assertividade.”

Competência para aprender em casa
Quem está inquieto com a possível 

volta à rotina tradicional, uma das pos-
sibilidades é já começar a trabalhar o 
desenvolvimento da mente. Assim, é 
possível compreender e desenvolver as 
habilidades necessárias antes mesmo de 
pisar no escritório.

“Todo e qualquer processo emocional 
pode ser melhor entendido e desenvol-
vido”, esclarece Paulo. “A inteligência 
emocional pode ser aprimorada diaria-
mente. Observe e analise seu próprio 
comportamento, controle suas emoções, 
aprenda a trabalhar as emoções negativas 
e tente aumentar a sua autoconfiança.”

Uma saída é contar com o auxílio de 
quem entende do assunto para servir 
como orientador nesse desenvolvimento. 
Percebendo essa necessidade, o consultor 
Paulo Paiva oferece o curso online “DNA 
da Inteligência Emocional”, que está na 
versão 2.0 e pretende auxiliar na busca 
pela qualidade de vida. O consultor tam-
bém indica suas publicações favoritas, 
como o livro “O Poder do Hábito”, de 
Charles Duhigg, Editora Objetiva, 2012; 
e o “Inteligência Emocional”, de Daniel 
Goleman, Editora Objetiva, 1995. O novo 
normal está chegando e controlar as emo-
ções vai fazer toda a diferença.

Gestão emocional é a habilidade corporativa 
do cenário atual


