
O local de trabalho 
do futuro precisa 

evoluir para apoiar 
profissionais

À medida que o 
trabalho remoto 
se expandiu, a 
tecnologia se adaptou 
rapidamente para 
oferecer suporte ao 
trabalho de casa

Agora, com mais de um 
ano de pandemia, é 
fato que não pode-

mos mais contar apenas com 
a tecnologia para que esses 
novos modelos operacionais 
funcionem. É preciso ouvir 
nossas equipes e atender às 
suas necessidades. 

A Unisys patrocinou re-
centemente um novo estudo 
da IDC intitulado “ Digital 
Workplace Insights: Seeking 
Digital and Experience Pa-
rity to Support the Hybrid 
Workforce” [em tradução 
livre, “Perspectivas para 
o ambiente de trabalho 
digital: em busca da equi-
paração entre o escritório 
e o ambiente digital para 
garantir a eficiência do tra-
balho híbrido”]. 

Os resultados apontam 
para a necessidade de 
equiparação digital e para 
um olhar aos modelos de 
negócios do futuro. Para 
caminhar rumo a isso, é 
necessário identificar e 
compreender o que os 
funcionários realmente 
precisam e esperam. 

Reconhecer o bom desem-
penho do funcionário é es-
sencial para bons resultados 
nos negócios 

A pesquisa entrevistou 
líderes empresariais e fun-
cionários em 15 países e 
descobriu que 70% dos 
profissionais classificaram 
o reconhecimento por um 
bom desempenho como 
sua principal prioridade. O 
desejo de reconhecimento é 
novo? Não. Está crescendo 
em importância dentro do 
ambiente híbrido? Sim. O 
reconhecimento por de-
sempenho, como sempre, 
reforça as melhores práticas 
e comportamentos entre 
equipes. 

Esse reforço contribui 
para uma cultura de au-
toaperfeiçoamento, pois 
os funcionários valorizam 
sua capacidade de crescer 
profissionalmente. Além 
disso, o reconhecimento 
leva a níveis mais altos de 
produtividade, cultivando 
uma base de funcionários 
comprometida. Agora, mais 
do que nunca, o reconhe-
cimento cria um vínculo 
social necessário para os 
funcionários que nunca se 
encontram ou que não se 
encontram com frequência 
pessoalmente. 

O modelo híbrido estabe-
lece a necessidade de criar 
experiências que contribu-
am e promovam o equilíbrio 
entre pessoal e profissional. 
Hoje, os espaços de traba-
lho mudaram para casas 
e apartamentos cheios de 
familiares, colegas de quar-
to e animais de estimação. 
Para evitar o esgotamento 
e o estresse, o trabalho e 
os compromissos pessoais, 
como a família, devem ser 
equilibrados. 

Na verdade, os líderes 
de negócios e funcionários 
observaram que horários e 
locais de trabalho flexíveis 
são essenciais para uma 
experiência ideal para o 
funcionário. Com horários 
flexíveis e a capacidade de 
trabalhar a qualquer hora 
ou em qualquer lugar, os 
funcionários têm uma maior 
sensação de controle profis-
sional. Isso leva a uma maior 
satisfação no trabalho e, 
em última análise, melhora 
a cultura de uma empresa. 

As organizações podem 
apoiar esse equilíbrio de-
senvolvendo cronogramas 
de trabalho tradicionais que 
atendam às reais necessida-
des de uma força de trabalho 
híbrida. A colaboração entre 
as equipes, que costumava 
ocorrer em salas de reu-
nião, agora depende mais 
das plataformas de vídeo 
e de trabalho em equipe. 
Isto é, as empresas estão 
priorizando tecnologias que 
melhoram a conectividade 
dos funcionários e a expe-
riência conjunta. 

Os profissionais obser-
varam a importância da 
tríade: ferramentas de co-
laboração, aplicativos que 
aumentam a produtividade 
e suporte técnico. Está cla-
ro que as empresas devem 
olhar com cuidado cada 
um desses ativos e prover 
rapidamente melhorias para 
suas equipes. 

Por fim, as organizações 
de sucesso serão capazes 
de se adaptar rapidamente 
às condições de negócios 
em constante mudança e 
à demanda em constante 
evolução, fornecendo equi-
paração entre ferramentas 
digitais e uma experiência 
de trabalho superior. O 
modelo operacional pré
-pandêmico não atenderia a 
força de trabalho de hoje e, 
muito menos, a de amanhã. 
Em resumo, fica evidente 
que o local de trabalho está 
evoluindo rumo ao futuro.

A pergunta é: você está 
preparado para apoiar sua 
equipe nessa jornada? 

(*) - É CEO da Unisys.

Peter Altabef (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 02 de junho de 20214

IPC-S registra inflação 
de 0,81% em maio

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
registrou uma inflação de 
0,81% em maio, taxa superior 
ao 0,23% observado em abril. 
Com o resultado, o índice 
medido pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) acumula 
taxa de inflação de 7,98% em 
12 meses. A alta da taxa, de 
abril para maio, foi puxada 
por cinco dos oito grupos 
de despesas que compõem 
o IPC-S. 

Três deles tiveram aumento 
da inflação: habitação (cuja 
taxa passou de 0,21% em 
abril para 1,72% em maio), 
vestuário (de 0,19% para 
0,65%) e despesas diversas 
(de 0,27% para 0,28%). A 
gasolina foi um dos compo-
nentes que mais influenciou 
a alta de preços no mês e 
contribuiu para que o grupo 
transportes passasse de uma 
deflação (queda de preços) 
de 0,13% em abril para uma 
inflação de 1,48% em maio. 

Já educação, leitura e 
recreação continuaram re-
gistrando deflação, mas com 
uma taxa mais moderada, ao 
passar de -0,75% para -0,70%. 
Outros três grupos tiveram 
queda na taxa: alimentação 
(de 0,32% em abril para 
0,26% em maio), saúde e 
cuidados pessoais (de 1,07% 
para 0,59%) e comunicação 
(de 0,66% para 0,26%). O 
IPC-S é calculado com base 
em preços coletados em sete 
capitais: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Bra-
sília, Porto Alegre, Salvador 
e Recife (ABr).

Pensando em tornar a ingestão do 
pão sem glúten mais agradável e nu-
tritiva, pesquisadores da Unifesp de-
senvolveram uma receita que combina 
a farinha de grão-de-bico e o psyllium, 
um tipo de fibra solúvel, que, ao entrar 
em contato com líquidos, expande-se e 
forma uma massa gelatinosa, ajudando 
a dar liga na farinha. O resultado foi 
um produto rico em nutrientes e bem 
aceito nas pesquisas de qualidade. 

O pão serve como substituto aos 
produtos convencionais, feitos com 
farinha de trigo, e é indicado princi-
palmente para as pessoas que seguem 
dieta sem glúten, único tratamento 
possível para portadores da doença 
celíaca. Para essas pessoas, o glúten 
(proteína existente no trigo, no cen-
teio e na cevada) desencadeia uma 
reação imunológica que pode causar 
distúrbios em todos os órgãos do 
corpo, gerando complicações graves, 
caso não seja tratada. 

Autoimune, a doença é genética e 

Pesquisa cria pão sem glúten mais 
saboroso e com alto valor nutritivo.

Para as micro e pe-
quenas empresas, o 
formato pode ser uma 

alternativa para vendas on-
line, principalmente para 
os empreendedores que já 
possuem presença digital, 
comercializando produtos 
ou serviços pelas redes 
sociais, lojas virtuais ou 
marketplaces. 

De acordo com o analis-
ta de Relacionamento do 
Sebrae, Ivan Tonet, ainda 
é preciso que as platafor-
mas especializadas em live 
commerce diversifiquem 
seu modelo de atuação para 
possibilitar que os pequenos 
negócios também explorem 
esse formato. “Fora do país, 
já existe um movimento das 
redes sociais para disponi-
bilizar a live commerce e, 
em breve, também deve se 
expandir para o Brasil. A 
democratização do modelo 
deve acontecer de uma for-
ma mais intensificada ainda 
este ano”, adiantou. 

Mas enquanto isso, o ana-
lista explica que os pequenas 
negócios podem experi-
mentar a nova tendência, 
primeiramente avaliando a 

É preciso que as plataformas especializadas em live commerce 
diversifiquem seu modelo de atuação.

Lives na internet criam oportunidades 
de vendas para pequenos negócios

O chamado live commerce é considerado uma grande promessa para os negócios digitais no Brasil

vender roupas que estavam 
paradas no estoque. Grávida 
de nove meses, não tem sido 
fácil tocar o negócio sozinha. 

Quanto ao formato, a em-
preendedora explica que 
não tem muita regra e tudo 
acontece de forma intuitiva, 
como se fosse um bate-papo, 
a partir da interação com as 
clientes. “Eu separo as peças 
em uma arara no quarto da 
minha casa e vou mostrando, 
seja no cabide, por meio de 
fotos ou até mesmo visto 
algumas peças”, contou. 

Os pedidos são negociados 
por meio de pequenos lances 
de baixo valor, semelhante a 
um leilão virtual, e por meio 
de mensagens privadas no 
Instagram ou pelo What-
sapp, são enviados links 
para pagamento por boleto 
ou com o uso do Pix. “Eu 
fui testando o meu público 
para perceber melhor quais 
eram as necessidades deles 
e fiz uma enquete para saber 
qual seria o melhor horário. 
O retorno está sendo bem 
positivo, algumas clientes 
não perdem as lives e sempre 
consomem”, destacou (AI/
Sebrae).

/n
et

sh
ow

.m
e/

re
pr

od
uç

ão

base de clientes. Outro ponto 
importante, segundo Tonet, 
é ter uma estrutura mínima 
para fazer a live: “Com um 
bom celular, um tripé e um 
ring light já é possível experi-
mentar, mas não esqueça de 
criar um cenário adequado 
e planejar a transmissão 
com um roteiro que permita 
manter a audiência”.

É o caso da microempre-
endedora individual (MEI), 
Ana Maria Brum, dona da 
loja virtual Brum Curvy, de 
moda plus size em São Pau-
lo. Depois que as vendas de 
roupas começaram a cair du-
rante a pandemia, ela buscou 
inovar para atrair as clientes. 
Foi quando ela procurou a 

amiga Vanessa Campos, que 
é jornalista e blogueira, e 
recebeu incentivo para fazer 
uma live pelo Instagram. “Às 
vezes estamos tão bitolados 
nos problemas que não en-
xergamos o que acontece 
ao nosso redor. Com a ajuda 
da Vanessa, buscamos ins-
piração nas marcas que já 
estavam fazendo. 

Em um primeiro momento 
eu fiquei insegura, porque 
não sabia se o meu público 
iria aceitar, mas depois eu 
resolvi arriscar, pois o má-
ximo que poderia acontecer 
era ficar falando sozinha”, 
contou. Em dois meses, Ana 
Maria já realizou quatro lives 
na rede social e conseguiu 

AIOps simplifica e agiliza tarefas 
na TI das empresas

A aplicação de inteligên-
cia artificial em operações 
de TI, conhecida pela sigla 
AIOps, tem muito potencial 
para se tornar essencial 
para que empresas possam 
monitorar seus ambientes de 
tecnologia da informação. A 
modernização constante faz 
com que os sistemas sejam 
híbridos, dinâmicos, distri-
buídos e funcionais a partir 
de diversos componentes 
que produzem uma grande 
quantidade de dados. 

A solução AIOps consegue 
reunir as informações de 
todos esses sistemas, anali-
sá-los e até mesmo executar 
ações programadas. Nesse 
sentido, a SysMap Solutions, 
empresa brasileira pioneira 
no desenvolvimento de 
soluções AIOps no país, 
explica as vantagens de ter 
essa tecnologia em uma 
corporação. 

Em uma ferramenta AIOps, 
a inteligência artificial é 
responsável pela análise de 
grandes volumes de dados 
e entende correlações, pa-
drões e anomalias, identifi-
cando eventuais problemas, 
falhas ou interrupções. A 
partir disso, ela pode dispa-
rar ações necessárias para 
endereçar os problemas. 
Esse processo só é possí-
vel por conta do Machine 
Learning integrado ao Big 
Data para interpretar infor-
mações, encontrar insights 

e executar ações corretivas 
necessárias. 

“Uma solução AIOps pode 
ser capaz de atuar muitas 
vezes para notar problemas 
que não seriam facilmente 
percebidos por humanos, 
devido à complexidade envol-
vida, incluindo a previsão de 
cenários futuros. Ajuda a re-
duzir atividades operacionais 
de TI, evitando o desperdício 
de tempo e a experiência de 
profissionais qualificados em 
funções básicas para manter 
tudo funcionando”, diz Ander-
son Paulucci, CDO da SysMap 
Solutions. 

É importante reforçar que 
essa tecnologia não veio para 
substituir operadores huma-
nos por sistemas automatiza-
dos. AIOps, em conjunto com 
especialistas da operação de 
TI em uma organização, é 
essencial para o sucesso. A 

inteligência artificial possui a 
função de simplificar e apoiar 
em decisões mais avançadas 
e precisas, além de antecipar 
cenários futuros, direcio-
nando o foco para o que 
realmente é importante, per-
mitindo que os profissionais 
de operações se concentrem 
no que é mais significativo. 

“A transformação digital 
nada mais é que a digita-
lização dos processos de 
negócios para tornar a orga-
nização mais eficiente, ágil 
e competitiva. Ao apoiar as 
operações de TI e evitar fa-
lhas que interrompem esses 
processos, o AIOps ajuda a TI 
a fornecer o nível de suporte 
de tecnologia que os projetos 
de transformação digital 
bem-sucedidos exigem”, 
conclui Paulucci. - Fonte e 
outras informações: (www.
sysmap.com.br).

O AIOps ajuda a TI a fornecer o nível de suporte de tecnologia 
que os projetos de transformação digital bem-sucedidos exigem. 
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Pesquisa cria pão sem glúten mais saboroso e com alto valor nutritivo
afeta 1,4% da população mundial. O 
glúten possibilita que os pães tradicio-
nais sejam moldados e que, depois de 
assados, fiquem flexíveis e crocantes. 
“Reconhecemos atualmente três con-
dições para as quais se indica dieta 
sem glúten: a doença celíaca, a alergia 
ao trigo e a sensibilidade não celíaca 
ao glúten. A sensibilidade não celíaca 
ao glúten é uma condição que tanto 
pode ser provocada pelo glúten como 
por outros componentes do trigo, 
como os carboidratos rapidamente 
fermentáveis. 

Ao contrário da doença celíaca, não 
configura uma condição autoimune e 
seus sintomas, embora muitas vezes 
parecidos, não estão relacionados com 
complicações tão graves”, explica a nu-
tricionista responsável pela pesquisa, 
Vanessa Dias Capriles. O desenvolvi-
mento dos produtos adequados para 
pessoas nessas condições ainda é um 
grande desafio tecnológico. 

“O pão elaborado com farinha de 

odor, sabor, variedade e praticidade 
dos produtos atualmente disponíveis 
no mercado”.

A nutricionista ressalta que os pães 
sem glúten existentes no mercado 
normalmente têm baixa composição 
nutricional, porque são elaborados 
com farinhas e amidos refinados, 
como a farinha de arroz combinada 
com os amidos de milho, batata e 
mandioca. “Apresentam baixos níveis 
inerentes de fibras alimentares, pro-
teínas, vitaminas e minerais e maior 
teor de gordura. Em poucos países, 
esses produtos são enriquecidos com 
micronutrientes”.

Realizada com o apoio da Fapesp, a 
pesquisa teve como objetivo melhorar 
o valor nutricional agregado, aumentar 
a aceitabilidade pelos consumidores 
e buscar soluções com viabilidade 
tecnológica. “Utilizando diferentes 
técnicas de criação e otimização de 
produtos, conseguimos obter mais 
de 15 formulações que consideramos 

ótimas. São produtos que contêm de 
50% a 100% de farinha integral sem 
glúten em sua composição e, por 
isso, apresentam alto teor de fibras e 
maiores porcentagens de proteínas, 
vitaminas e minerais”, acrescenta a 
nutricionista. 

Foram pesquisadas também as 
farinhas integrais de arroz, sorgo 
e milheto; de pseudocereais, como 
amaranto, quinoa e trigo sarraceno; 
e de outros vegetais como grão-de-
bico, feijão e pinhão. A incorporação 
do psyllium se destacou pelos bons 
resultados, possibilitando que a massa 
fosse montada em diversos formatos 
e mantendo a aceitabilidade mesmo 
depois de sete dias de armazenamento 
em temperatura ambiente. “O próxi-
mo passo idealizado por nós é firmar 
parcerias com o setor produtivo para 
transferir a tecnologia desenvolvida, 
bem como realizar novas pesquisas 
e desenvolvimento em colaboração”, 
adianta Vanessa Capriles (ABr).
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trigo tem importância milenar na ali-
mentação humana. E as impressões 
sensoriais que ele provoca estão pro-
fundamente arraigadas nos padrões 
e hábitos das pessoas.  Por isso, é tão 
importante elaborar versões melho-
radas, pois as pesquisas mostram que 
os consumidores estão insatisfeitos 
com as características de aparência, 


