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Na edição de 2020 da pesquisa “Jornada do CIO - da realização 
pessoal à transformação de negócios”, perguntamos se o execu-
tivo percebeu uma mudança em relação ao seu papel enquanto 
líder da TI durante e no pós-Covid-19. Mais de 40% dos respon-
dentes disseram que as portas se abriram para uma ascensão 
profissional. É uma percepção positiva, mas que deixa espaço 
para um questionamento essencial: qual é a real perspectiva 
dessa ascensão?  

Ser CIO é o auge da carreira de TI.  
Será?

A nuvem conquistou o mundo e, conforme aumenta o número de 
pessoas vacinadas no Brasil, esse modelo avança mais ainda. A mudança 
imposta pela pandemia é, agora, a vida normal das empresas. É o que 
revela pesquisa da Statista de fevereiro, realizada com gestores das 5000 
maiores empresas da América Latina. 60% dos entrevistados afirmaram 
adotar a nuvem híbrida por razões de negócios, não por questões cir-
cunstanciais.   

Duas estratégias para proteger a nuvem e o 
orçamento da empresa

Motivação é um conjunto de processos internos de um indiví-
duo que o capacitam e assim, estimulam a realizar determinadas 
tarefas ou alcançar as metas que almeja e entenda motivação 
também como determinação, vontade e empenho. Por isso, um 
profissional que está motivado é aquele que encontra sua força 
para: comparecer, realizar, entregar, exceder expectativas e se 
relacionar; mas, principalmente, é aquele que tem vontade de se 
manter no emprego.  

Como ser um gestor que motiva  
seus colaboradores?

fizkes/CANVAS

Negócios em Pauta

Proibição de cruzeiros no centro de Veneza
Após ter ameaçado incluir Veneza em uma lista de patrimônios em 

risco, a Unesco elogiou a decisão da Itália de banir navios de grandes 
dimensões do centro histórico da cidade. A diretora-geral da entidade, 
Audrey Azoulay, disse que a medida é "uma notícia muito positiva e 
um passo importante que contribui significativamente para a proteção 
desse patrimônio único". Na última terça-feira (13), o governo italiano 
aprovou um decreto que proíbe a navegação de navios com mais de 
25 mil toneladas, como os de cruzeiro, pela Bacia de San Marco e pelo 
Canal de Giudecca, no centro histórico de Veneza, a partir de 1º de 
agosto. Com isso, ao invés de atracarem em um terminal de passageiros 
no coração da cidade, os cruzeiros serão direcionados para um porto 
comercial em Marghera, na parte continental de Veneza (ANSA).     Leia a coluna completa na página 3
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Como as empresas podem transformar a 
reputação na nova moeda para o crescimento

@Para entender como transformar a reputação na nova 
moeda para o crescimento dos negócios, a MOTIM - pri-

meira aceleradora de reputação e gestora de posicionamento 
do mundo - irá realizar um webinar sobre o tema voltado para 
gestores das empresas e profissionais de marketing e comuni-
cação. O evento será realizado no próximo dia 20 de julho, às 
19h, e contará com a participação do sócio-fundador e COO da 
aceleradora, Silas Colombo; o sócio e CEO, Gabriel Oliveira; além 
da Brand Manager, Marina dos Anjos. O conteúdo da conversa 
será transmitido ao vivo pelo perfil da MOTIM no Linkedin. Os 
interessados em participar do webinar “Reputação é a nova 
moeda para o crescimento do seu negócio” podem realizar as 
inscrições por meio do link: https://bit.ly/3hlWYnh.    Leia 
a coluna completa na página 2

AI/MOTIM

Como anda a sua 
capacidade de 
concentração?

Octávio Alves Jr. 

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

ESTRATÉGIA

Mais do que uma solução 
sustentável, a energia solar passou 
a ser uma alternativa para o 
varejista reduzir os gastos com a 
eletricidade, que vêm pesando cada 
vez mais no orçamento. 

Segundo os dados recentes da Absolar, o 
setor de varejo e serviços ocupa a segunda 

posição no ranking de classe de consumo, 
sendo responsável por quase 73 mil sistemas 
instalados no país (15% do total) e mais de 2 
GW da potência instalada (36,7%), ficando atrás 
somente do setor residencial. 

Com a solução de energia fotovoltaica, os lojistas 
podem gerar eletricidade suficiente para manter 
o sistema de refrigeração por 24 horas, além 
de iluminação, climatização e movimentação 
de fornos e outros equipamentos, a um custo 
de 80% a 95% menor do que a energia con-
vencional, conforme o tamanho da instalação, 
segundo Alexandre Borin, gerente da unidade 
solar da Fronius do Brasil, subsidiária da fabri-
cante austríaca de inversores e líder de mercado 
da categoria no país com 25% do market share. 

Toda energia gerada a partir dos raios solares 
é consumida no local ou enviada à rede da 
concessionária da região, que converte essa 
produção em créditos para serem abatidos 
na conta de luz. Entre os varejistas, o setor 
supermercadista tem investido muito em efici-
ência energética, nos últimos anos, buscando 
diferenciação e sustentabilidade, e, de acordo 
com Borin, a energia solar fotovoltaica é a que 
melhor representa esses fatores. 

Emerson Kanawa, diretor de crescimento 
da Platão Energia, especializada em proje-
tos de instalação de sistemas fotovoltaicos 
e representante da Fronius, complementa 
afirmando que os estabelecimentos de médio 
e grande portes são os que mais investem em 
energia solar. "Isso porque essas empresas têm 
um custo mais elevado na conta de luz, que 
impacta de forma direta no custo operacional 
do negócio. Além disso, esse perfil de usuário 
tem acesso a boas taxas de financiamento e 
melhores receitas", diz. 

Varejo pode ter redução de 80% a 90% 
na conta de luz com energia solar 
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Não há dados oficiais sobre a participação da tarifa 
de energia nas despesas do varejo. Mas, segundo 
Kanawa, estima-se que, em um ranking de custo 
operacional, a energia muitas vezes supera a des-
pesa com aluguel, ficando apenas atrás da folha de 
pagamento. O investimento para geração de energia 
limpa ainda é elevado e varia conforme o tamanho 
da loja e a capacidade de potência instalada, pois 
os equipamentos são importados. Para um esta-
belecimento de médio porte o investimento fica 
na casa dos R$ 800 mil, para uma instalação com 
capacidade para gerar 281 MWh/ano. 

Entretanto, com a grande margem de eco-
nomia gerada, o lojista pode ter retorno sobre 
investimento (ROI) em cinco anos, em média. 
Nesse sentido, Borin ressalta que, tendo em vista 
a vida útil do sistema estimada em 20 anos, um 
investimento com retorno em apenas ¼ desse 
período é excelente para qualquer negócio, 
"especialmente para o varejo, que normalmente 
trabalha com margens baixas devido a alta 
competitividade", observa. 

Segundo explica, a escolha do inversor e do 
instalador deve ser pautada pela história e pelo 
suporte técnico que as empresas oferecem no 
Brasil, para que possam prestar o melhor serviço 
de pós-vendas para os supermercadistas por 
um longo prazo de operação do sistema. Assim, 
antes de optar pela energia solar, o varejista deve 
avaliar e considerar os seguintes fatores, para 

que possa aproveitar melhor o investimento 
feito, segundo os executivos da Platão e Fronius: 

• Escolha a marca de equipamentos foto-
voltaicos de qualidade e confiabilidade no 
mercado, principalmente os inversores. 

• Pesquise e escolha empresa que tenha 
experiência na execução de projeto em 
supermercados, pois esses estabelecimen-
tos têm algumas peculiaridades técnicas e 
detalhes que devem ser analisados na hora 
da instalação. 

• Avalie se o telhado suporta todo o peso 
dos painéis solares que serão colocados e 
se necessita do serviço de um engenheiro 
estrutural para emitir um laudo. 

• Por ser um projeto que requer um inves-
timento de valor elevado, é preciso que 
o varejista tenha consciência e visão de 
longo prazo e a necessidade de fazer a 
manutenção periódica dos equipamentos. 

• Além da manutenção preventiva, as prá-
ticas de eficiência energética também 
potencializam a redução de gastos com 
energia. Portanto, antes de instalar o 
sistema fotovoltaico, treine a equipe para 
implementar práticas que gerem economia 
de eletricidade. - Fonte e mais informações: 
(https://www.fronius.com/pt-br/brasil). 

Fim dos carros a combustão 
A União Europeia propôs ontem 

(14) a proibição de vendas de carros 
com motores a combustão a partir de 
2035, como parte de uma ampla ação 
climática que deve acelerar a adoção 
de veículos elétricos. Foi proposto 
um corte de 55% nas emissões de gás 
carbônico de automóveis até 2030, ante 
os níveis de 2021. Também foi proposto 
corte de 100% nas emissões de CO2 até 
2035, o que tornará impossível a venda 
de veículos a combustão no bloco de 
27 países (ABr).
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