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OpiniãO
Como a política 

internacional pode afetar 
o agronegócio brasileiro?

As relações 
internacionais – 
estremecidas durante 
a pandemia – estão 
gerando importantes 
alertas econômicos 
mundiais. 

Um dos maiores exem-
plos está na recente 
decisão de suspen-

são do acordo econômico 
entre a China e a Austrália 
em todas as atividades 
relacionadas ao Diálogo 
Econômico Estratégico 
Sino-Australiano. Esse fato 
pode gerar grandes impac-
tos, principalmente no agro-
negócio, podendo inclusive 
chegar rapidamente ao 
Brasil. Uma tensão econô-
mica que aparentemente 
envolve apenas dois países 
pode facilmente influenciar 
a economia de outros. 

Apesar de um dos maiores 
impactos da decisão chi-
nesa estar no aumento do 
preço do minério de ferro 
– que, segundo analistas, 
pode chegar a US$ 200 a 
tonelada, superando o re-
corde de US$ 194 atingido 
há mais de uma década – a 
saída da Austrália como 
fornecedora da China dessa 
mercadoria pode criar um 
novo direcionamento por 
parte do governo brasileiro, 
reduzindo os investimentos 
para o setor agrícola e di-
recionando para o mercado 
minerário.

Além das questões de 
política internacional, es-
tão incluídas na natureza 
do agronegócio uma série 
de questões financeiro-
-temporais, como o mer-
cado futuro, o tempo do 
ciclo produtivo e o tempo 
da concorrência internacio-
nal, diversificado em razão 
da posição geográfica de 
cada país. 

Em boa parte dos setores, 
as compras são negociadas 
no chamado negócio a ter-
mo, onde o pagamento da 
compra de um produto ou 
serviço há de ser realizado 
até determinada data – 
ou seja, o tempo é curto, 
com marcos previsíveis e 
delineados. Já o negócio 
futuro, por sua vez, além do 
diferimento do pagamento, 
passa por um mecanismo 
financeiro de arbitramento 
que pode gerar perdas ou 
ganhos não corresponden-
tes ao valor da mercadoria 
em si mesma. 

Ele sai do âmbito da 
mercadoria e vai para um 
mercado derivado, onde 
se negociam os direitos 
creditórios, uma vez que o 
contrato é arbitrado (liqui-
dado em tese) a cada dia, 
com a variação da cotação 
do produto, conforme as 
relações e decisões mer-
cadológicas internacionais. 
Como o tempo nos contra-
tos futuro é muito grande, 
o mercado financeiro, com 
negociações diárias, cria 
um mecanismo artificial 
para que a incerteza seja 

dirimida em valores. 
O tempo do mercado 

financeiro é o principal 
regulador e influenciador 
das relações comerciais de 
futuro e do agronegócio. 
Somado a isso, existe ain-
da o tempo de produção, 
onde cada produto possui 
um determinado período 
para ser plantado, colhido 
e vendido. Esse período 
pode ainda sofrer impactos 
adversos, como eventos cli-
máticos, desastres naturais 
ou pragas. 

Por fim, o agricultor 
precisa lidar ainda com o 
tempo concorrencial, que 
é a detecção de novos en-
trantes, por vezes de outras 
regiões geográficas, com 
safras especiais, visando 
atuações mais nichadas, 
com menos volume e maior 
valor agregado. Em todo 
esse jogo comercial, há um 
descompasso enorme. O 
fluxo monetário é desen-
contrado do fluxo produ-
tivo, que é desencontrado 
do fluxo da concorrência. 
E, em contrapartida, as 
despesas vêm muito antes 
das receitas.

Para minimizar esses 
impactos, cada um desses 
fatores influenciadores 
precisa de medidas especí-
ficas. No tempo financeiro, 
é necessária uma excelente 
estrutura de gestão, capaz 
de preservar a segurança 
econômica da transação. 
No tempo de produção, a 
tecnologia tem sido uma 
das estratégias mais im-
portantes e, inclusive, 
feito milagres em termos 
de minimizar o tempo 
de produção e melhorar 
a qualidade do produto. 
Contudo, isso demanda 
dinheiro que, muitas vezes, 
se torna uma barreira para 
pequenos produtores.

O tempo de concorrên-
cia demanda ainda maior 
grau de atuação de política 
governamental de caráter 
internacional. Como não 
há como barrar a entrada 
de um país em um determi-
nado mercado, é necessária 
uma política eficiente de 
governo em termos de con-
corrência internacional, de 
forma a regularizar e pro-
teger produtos nacionais.

Infelizmente, os instru-
mentos tradicionais de 
negociação jurídica são 
limitados a uma forte pres-
são financeira. Ainda não 
encontraram um meio de 
reparar danos no direito 
que não seja pelo paga-
mento de indenizações, que 
costumam ser tardias. Com 
as interferências políticas 
externas, agrícolas ou em 
outras commodities, o setor 
fica ainda mais vulnerável. 

Se o Brasil não tomar 
cuidado, podemos acabar 
sendo atingidos pelas san-
ções que foram impostas à 
Austrália.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista  

em Direito cível e societário  
(www.marcosmartins.adv.br).

Jayme Petra de Melo Neto (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Old World Industries transforma contas a 
pagar com a OpenText

@A OpenText ™ (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX), anunciou hoje 
que a Old World Industries (OWI), um fornecedor global para as 

indústrias automotiva e química, modernizou seus processos de contas 
a pagar com soluções OpenText. Implementado durante a pandemia 
com uma rápida mudança para o trabalho remoto, a OWI melhorou o 
tempo de processamento das contas a pagar em 33%. Para saber mais 
sobre as soluções OpenText ™ SAP®, visite https://www.opentext.com/
products-and-solutions/products/opentext-suite-for-sap.

Estudo aponta que 59% das empresas estão 
despreparadas para lidar com fraudes virtuais

@As atuais tecnologias antifraude foram insuficientes para 59% 
das companhias do mundo se adaptarem às mudanças no com-

portamento do consumidor provocadas pela pandemia. Esse é um dos 
resultados de um levantamento global feito pela empresa de pesquisas 
Omdia em parceria com a FICO - líder mundial em software de decisão 
e análise preditiva -, no qual foram entrevistados os principais execu-
tivos de tecnologia e compliance de grandes instituições financeiras 
do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e países 
nórdicos. De acordo com os participantes, os principais desafios são 
a velocidade para implementar novos modelos (61%), atualizar as 
plataformas existentes (57%), o desempenho das atuais plataformas 
(51%), o uso de vários sistemas em processos operacionais (46%) e 
o custo dos sistemas de tecnologia (41%). Para ter acesso ao estudo 
completo acesse (https://www.fico.com/en/latest-thinking/white-paper/
whitepaper-impact-covid-19-fraud-and-financial-crime).

Case

@Iniciar as atividades em um novo país é sempre um grande desafio 
para qualquer empresa multinacional. Além do extenso planejamen-

to prévio para estar bem preparada para entrar em um mercado novo 
com consumidores e potenciais clientes desconhecidos, é necessário 
garantir que toda a estrutura esteja funcionando corretamente e no 
tempo certo. No caso da Hinode, que iniciou suas atividades há poucos 
meses no México, isso não foi diferente. A empresa especializada em 
produtos cosméticos e de cuidados pessoais já conta com a TOTVS como 
sua parceira de tecnologia no Brasil e na hora de expandir os negócios 
para a América Latina, levou a parceria junto. Com a implementação em 
tempo recorde das soluções de gestão empresarial e gestão de pagamentos 
a consultores, a Hinode conseguiu inclusive antecipar em três meses o 
início de suas operações em território internacional (www.totvs.com.br).

Grupo Mercantil do Brasil lança hub de 
inovação

@O Grupo Mercantil do Brasil acaba de lançar o Domo, um hub de ino-
vação e tecnologia que vai promover o desenvolvimento de iniciativas 

ligadas à aceleração de crescimento e resultados a partir da integração 
de pessoas, tecnologias e startups. A nova empresa visa agregar novas 
possibilidades à transformação digital do grupo por meio de estratégias 
e parcerias cada vez mais focadas no atendimento das necessidades dos 
clientes e mais diferenciadas em relação às ofertas do mercado. “O Domo 
veio para somar ainda mais ao grupo. Ele é uma evolução que busca inte-
grar áreas de tecnologia, inovação, projetos e produtos para criar soluções 
na medida para nossos clientes e ajudar o Grupo Mercantil do Brasil ser 
cada vez mais ágil e adaptado aos desafios do mercado”, explica Gustavo 
Araújo, CEO do Grupo Mercantil (domoinovacao.io).

Patrícia Matzenauer é a nova Gerente de 
Marketing da Pmweb

@A Pmweb, empresa que oferece tecnologia e serviços para 
marketing e CRM, vem consolidando o setor de marketing como 

um dos grandes pilares da companhia, que cresceu cinco vezes nesse 
último ano, mesmo em tempos de pandemia. Para coroar esse ciclo, a 
empresa gaúcha promoveu Patrícia Matzenauer, atual coordenadora 
de marketing, para o cargo de Gerente de Marketing. Patrícia tem 
mais de 15 anos de experiência no mercado e passou por empresas 
de diversos segmentos, como Dell, Vigor Alimentos, Proforma com 
as marcas Drogasmil e Farmalife, e Grupo Apisul. “Acredito que essa 
multidisciplinaridade de verticais e assuntos me deu uma visão mais 
global, holística e estratégica, me permite entender a necessidade de 
todas as frentes de marketing, os perfis dos clientes e os diferentes 
planos que precisam ser adotados”, explica a nova gerente (https://
www.pmweb.com.br/).

Iron Mountain reforça atuação em 
transformação digital no Brasil

@No ano em que completa 70 anos, a Iron Mountain, líder global 
em armazenamento e gerenciamento de dados e simplificação 

de processos, lança a campanha “Caminhando com as Empresas para 
o Futuro” simultaneamente no Brasil e nos outros países da América 
Latina onde tem presença: Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. 
O objetivo é reforçar o propósito de ser um parceiro estratégico das 
empresas frente à crescente demanda de diversos setores por melhores, 
completas e mais modernas soluções, dentro de uma realidade cada 
vez mais digital (www.ironmountain.com.br).

Educação imersiva aumenta engajamento 
de colaboradores e melhora resultado

Ao investir em capacitações com games virtuais e storytelling para a qualificação contínua da sua força de vendas, a 
salestech ZAZ viu crescer os acessos espontâneos aos cursos, melhorar índices de vendas e reduzir turnover

Atrair os colaboradores para 
os treinamentos corporativos 
sempre foi um desafio dentro 

das companhias. Com a pandemia e o 
distanciamento social ficou ainda mais 
evidente a necessidade de capacita-
ções para o desenvolvimento contínuo 
das habilidades dos funcionários e 
as empresas precisaram inovar para 
conseguir engajar as equipes mesmo 
a distância. A ZAZ Vendas, salestech 
líder no mercado de terceirização de 
vendas, encontrou na educação imer-
siva a melhor forma para treinar os 
colaboradores e, como consequência, 
aumentar o resultado das vendas e 
diminuir o turnover.

Atualmente, a empresa conta com 
mais de 800 pessoas na equipe, sendo 
que 80% são promotores de vendas, que 
atuam presencialmente em quase todas 
as capitais do país. Carlos Alexandre 
Madureira Loiola, sócio-fundador da 
ZAZ, conta que até 2018 a empresa 
utilizava métodos tradicionais de ensino 
de forma presencial e com slideshow 
ou vídeos-aula, mas que não resultaram 
no engajamento esperado e o EAD, 
que era o que o mercado oferecia na 
época, não funcionava para o público 
da empresa.

"Foi então que conhecemos uma 
plataforma de educação imersiva, uma 
solução que nos proporcionou algo 
que considero um item chave dentro 
do aprendizado: o engajamento, pois a 
educação passa necessariamente por 
engajamento", conta Loiola.

Dentro da plataforma, desenvolvida 
pela edtech Sábios, que utiliza técnicas 
de gamificação e storytelling, a empresa 
consegue criar experiências imersivas 
em forma de um jogo que simulam o 
dia a dia de trabalho dos colaboradores, 
desde técnicas de vendas voltadas para 
os promotores e supervisores, até ativi-
dades administrativas, desenvolvendo 
habilidades técnicas em todas as áreas.

"O resultado vem se mostrando muito 
positivo, conseguimos acompanhar de 
perto e cruzar os dados obtidos na pla-
taforma com indicadores de resultados 

melhorar a performance das equipes. 
Demetrius Lima, CEO e cofundador da 
Sábios, explica que o grande diferencial 
do ensino imersivo é a maior retenção 
do conteúdo, que pode chegar a 90% 
se comparado a métodos tradicionais.

"A metodologia que utilizamos, 
baseada em neurociência, faz com 
que o nosso cérebro seja treinado 
de forma prática, em um ambiente 
virtual, mas simulando a realidade. 
Quando nos deparamos com a mesma 
situação, só que na vida real, conse-
guimos lidar com a emoção e agir da 
forma correta, pois nosso cérebro já 
foi treinado", explica.

A Sábios também utiliza inteligência 
artificial que consegue identificar os 
gaps em competências, comportamen-
to e cultura de cada colaborador que 
conclui a experiência. "Essa identifi-
cação ajuda os gestores a definir quais 
gaps precisam ser trabalhados para 
melhorar o desempenho das equipes e 
medir os resultados com mais eficácia", 
conclui.

da empresa, como aumento de vendas 
e redução do turnover, e a correlação 
é muito direta. Isso vem nos ajudando 
a melhorar muito esses índices. Além 
disso, com a pandemia, os treinamentos 
foram ainda mais essenciais, pois as 
experiências são facilmente acessadas 
pelo smartphones, desktop, notebook", 
explica o executivo.

A empresa também passou a estender 
o uso da plataforma durante os proces-
sos seletivos e onboarding. Com isso, 
os candidatos vivenciam a rotina de um 
promotor na prática, em um ambiente 
online e de forma divertida, antes mes-
mo de começarem a trabalhar. Até hoje, 
mais de 5 mil pessoas já passaram pelas 
experiências dentro da ZAZ.

Diversão e retenção 
do conhecimento

O ensino imersivo, com gamificação, 
realidade virtual e realidade aumentada, 
é uma tendência na área da educação 
corporativa, adotada por empresas de 
diferentes portes para aumentar o en-
gajamento dos funcionários e, com isso, 

Freepik


