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O processo de migração de workloads do SAP para a nuvem tem 
sido cada vez mais comum e necessário para alavancar os negócios. 
Os últimos estudos da IDC revelam que os gastos com produtos de 
infraestrutura de computação e armazenamento para cloud computing 
aumentaram 12,5% no primeiro trimestre de 2021, saltando para US$ 
15,1 bilhões. Além disso, as pesquisas apontam que 52% das empre-
sas entrevistadas utilizam algum tipo de nuvem como parte de sua 
infraestrutura digital e 39% pretendem investir em computação em 
nuvem nos próximos meses.  

sAp para a nuvem: cuidados no processo de 
migração dos workloads

Filipe Colombo, CEO da Anjo Tintas e autor do livro Gestão Profis-
sional na Prática (Editora Gente), uma das maiores empresas do setor 
do Brasil, detalha abaixo lições que aprendeu como empresário e que 
podem ser valiosas para todos que têm ou planejam ter sua própria 
empresa: separe as contas de pessoa jurídica e física - Por menor que 
seja a empresa, essa é uma prática que deve ser adotada já no início da 
gestão. As contas pessoais devem ser separadas das da empresa. 

sete lições valiosas de um ceo 
para empresários

Há mais de um século que o futuro da robotização e a relação das 
máquinas com os seres humanos são tópicos de discussão e especula-
ção. Há pouco tempo, um estudo internacional realizado pela empresa 
de consultoria empresarial McKinsey Global indicou que as máquinas 
fundamentadas em Inteligência Artificial (AI) estão progressivamente 
substituindo funcionários humanos.  

robotização: mudanças no mercado 
e oportunidades de negócios
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negócios em pauta

melhor compra entre elétricos
O Nissan LEAF mostra mais uma vez porque é o veículo ícone mundial 

da eletrificação e acaba de ser escolhido como a Melhor Compra entre 
os Elétricos até R$ 300 mil pela publicação especializada em automóveis 
Quatro Rodas. É mais uma honraria para o modelo da marca japonesa, 
que é vendido no Brasil desde 2019 e que mundialmente já acumula 
mais de 110 prêmios. Os jornalistas indicaram o modelo da Nissan “por 
não lhe faltarem méritos”. Entre os destacados estão o amplo espaço 
interno, a capacidade do porta-malas, autonomia, valores das revisões e, 
claro, os equipamentos de série. Além do 100% elétrico LEAF, a Nissan 
foi além e se destacou na edição 2021 do guia Melhor Compra com todos 
os seus modelos comercializados no Brasil entre os destaques de seus 
segmentos.    leia a coluna completa na página 3
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inscrições abertas para o programa Digital 
leader até 31 de agosto

@Prêmio ABII 2021 está com inscrições abertas até 3 de setembro. 
Se a sua empresa fornece soluções ou está sendo transformada 

pela indústria 4.0 você ainda pode participar do Prêmio ABII 2021 
inscrevendo seu case até o dia 3 de setembro. O prêmio é realizado 
pela Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) e reconhecido 
nacionalmente por destacar projetos que desenvolvem ou utilizam as 
tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Em sua 4ª edição, funciona 
como um palco para as empresas mostrarem seus projetos ao mercado. 
Neste ano, a grande novidade é que o prêmio é aberto para qualquer em-
presa interessada em participar. E mesmo as empresas que apresentaram 
seus cases na primeira rodada de inscrições e não foram classificadas 
podem reapresentar os mesmos cases com ajustes ou novos cases na 
segunda rodada. É uma nova oportunidade para todos! A grande final, 
com apresentação dos finalistas, ocorre no dia 27 de outubro. Nas etapas 
classificatórias haverá um time de jurados internos e na etapa final, o 
time de jurados será externo (https://tinyurl.com/8padyb5u).    leia a coluna completa na página 2
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eFicáciA e engAjAmento

Falar em economia digital é como 
entregar um passaporte para 
as pessoas viajarem ao mundo 
d’os jetsons, famosa série de 
animação dos anos 1960, com 
carros autônomos e voadores, 
robôs, Inteligência Artificial e 
internet das coisas (iot)

Flavio Horta (*) 

essa ideia não é equivocada sobre uma 
economia digital, mas ela reflete o fim do 

processo, sem considerar o meio, essencial 
para se alcançar o fim. Não adianta as organi-
zações almejarem uma economia digital, cheia 
de tecnologias de ponta e inovação, sem antes 
conhecerem muito bem seus objetivos, a forma 
como atuam e, principalmente, pensarem no 
seu consumidor e no que ele precisa. 

Nos setores de marketing das empresas, o 
digital, os dados e a automação já contribuem 
nos processos de transformação digital. No 
varejo, o e-commerce vem crescendo e ga-
nhou um boom com a pandemia da Covid-19. 
Mas o que se pode aprender com o setor de 
marketing, que está além da automação e 
catalogação de dados importantes? A atenção 
à experiência do cliente! 

Como mostra um estudo que fizemos no 
começo do ano passado para uma marca de 
produtos e serviços animais, de nada adianta 
montar o e-commerce de um pequeno Pet 
Shop a toque de caixa para sobreviver à situa-
ção de distanciamento social e fechamento de 
lojas presenciais, por exemplo. Este comércio 
pode quebrar dependendo do tempo que 
levará para desenvolver o site, ou se decidir 
competir com grandes empresas que já contam 
com ampla experiência em vendas online. 

O caminho mais sábio é investir na expe-
riência do consumidor, colocando-o como 
protagonista nesta interação. Usar a lista de 
contatos do WhatsApp, contatar os clientes 
e oferecer um serviço personalizado, mostrar 

Qual a relação entre economia 
digital e mudança de mindset?
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que está disponível e treinar os funcionários 
para atendê-los bem, independentemente do 
canal, são exemplos de como se transformar 
para a economia digital. Mais do que a utili-
zação de novas tecnologias, ela se baseia na 
mudança de mindset de toda a empresa. 

Conhecer e saber usar as ferramentas gra-
tuitas que estão à nossa disposição também 
é transformação digital. Educar o cliente, dar 
dicas e estar presente por meio de redes sociais, 
marketplaces e aplicativos de mensagens são 
atitudes práticas e simples de serem transfor-
madas em realidade. O atendimento ao cliente 
é e continuará sendo divisor de águas para o 
sucesso da empresa, tanto no físico quanto no 
virtual. O consumidor atual está mais exigente: 
busca conteúdo de qualidade e um propósito. 

Por isso, fique atento aos valores da empresa 
para avaliar se estão em sinergia com o que 
pensa e acredita. Se tiver uma dúvida e o 
chatbot da empresa não solucionar a questão, 
é fundamental que o atendimento humano 
entre em cena para transformar a interação 
numa experiência memorável. Quando isso 
acontece, viramos a "chave" para a economia 
digital, que prioriza a omnicanalidade, ou seja, 
o atendimento deve ser o mesmo via aplicativo, 
chat, e-mail ou telefone. 

Também falando em pessoas, precisamos 
estimular a cultura de inovação. É o que cha-
mo de ‘pensar como uma startup’, mais ágil 
na solução e na capacidade de corrigir a rota 
rapidamente, em casos de erro. Além disso, 
transformar o ambiente em um espaço mais 
propício para a inovação. Não tem como falar 

em economia digital sem citar o 5G, que serve 
para empresas, pessoas e indústrias. 

A tecnologia de quinta geração está che-
gando para permitir tudo aquilo que já se 
anuncia há pelo menos dez anos: a comunica-
ção máquina-máquina, em que você utiliza o 
smartphone para enviar comando ao seu forno, 
que deixará o jantar pronto antes mesmo de 
chegar em casa. Considerada uma tecnologia 
disruptiva, o Blockchain chega para quebrar 
paradigmas. Embora ainda gere resistências 
- até mesmo pelo desconhecimento de como 
funciona -, o Blockchain é um método de 
verificação de dados, que busca comprovar a 
autenticidade e a procedência das informações 
para validar a transação. 

Com a transferência de dados via Blockchain, 
todo o conteúdo é criptografado de ponta 
a ponta, mantendo um histórico salvo em 
nuvem. Isso é muito seguro e pode ajudar na 
desburocratização de muitos processos que 
hoje demandam tempo e dinheiro. A minha 
aposta de futuro para a transformação digital 
está no 5G e na tecnologia Blockchain. Até 
que as novas tecnologias ganhem corpo e se 
consolidem no mercado brasileiro, a melhor 
estratégia é investir na experiência do cliente. 

Acompanhar a jornada completa do consu-
midor e entender o que ele realmente deseja 
são dicas importantes para as empresas que 
apostam na mudança de mindset como uma 
grande oportunidade para se posicionarem 
como líderes da economia digital. 

(*) - É CEO do Digitalks (www.digitalks.com.br).

produção de vacina
As empresas Pfizer e BioNTech, 

que produzem a vacina anti-Covid 
Cominarty, assinaram carta de 
intenção com a Eurofarma para a 
produção local do imunizante. Será a 
terceira vacina contra o Coronavírus 
a ser produzida no Brasil depois da 
CoronaVac, parceria entre a Sinovac 
Biotech e o Instituto Butantan, e a 
Vaxzevria, da Universidade de Oxford 
e AstraZeneca em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz (ANSA).
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