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Nossa vida é ditada pelos hábitos que desenvolvemos ao longo 
do tempo: podemos não perceber, mas seu impacto é enorme e os 
resultados são correspondentes. Bons hábitos são capazes de nos 
colocar no caminho almejado, enquanto os ruins nos distanciam de 
nossos objetivos. Pode até parecer exagero, mas estabelecer uma 
rotina saudável pode significar a diferença entre sucesso e fracasso, 
independente de qual âmbito de nossas vidas estamos tratando. É 
importante lembrar que cada pessoa tem o seu próprio conceito de 
sucesso, portanto, alcançá-lo depende do que cada um almeja - ou 
seja, não existe fórmula pronta.  

hábitos bem sucedido: o que a ciência e os grandes 
ceos costumam fazer

Uma pesquisa realizada a pedido da empresa de automação analítica 
Alteryx, concluiu que há um desequilíbrio entre a alta disponibilidade de 
pessoas aptas a trabalhar com dados e sua baixa utilização na condução 
de projetos digitais ou de tarefas críticas com dados. Ao mesmo tempo 
em que muitas empresas contrataram colaboradores com habilidades, 
desejo, conhecimento e expertise, a pesquisa aponta que muitos exe-
cutivos seniores passam grande parte de suas horas de trabalho em 
operações manuais e demoradas com dados - consumindo um tempo 
que poderia ser gasto de forma mais eficaz em outras tarefas.  

análise de dados: falta aplicar os insights e ampliar 
o uso deste recurso

Com o avanço acelerado da tecnologia nos últimos anos, o mundo 
dos negócios passou a explorar cada vez mais o marketing digital 
como estratégia de divulgação de vendas online de produtos ou 
serviços, com o intuito de alavancar no mercado, segundo um le-
vantamento realizado pela Harvard Business Review (HBR).  

cinco dicas de marketing digital para aumentar  
sua renda
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negócios em pauta

a sétima geração do nissan Z
A Nissan apresentou, em evento especial realizado em Nova Iorque, a 

nova geração do esportivo Nissan Z. A sétima geração do Z representa 
mais de 50 anos de paixão e dedicação em direção à emoção de dirigir 
e está programada para chegar às concessionárias dos Estados Unidos 
na primavera de 2022. Como um modelo central, o Z ajuda a manter o 
"Nissan-ness" – a essência Nissan – da empresa enquanto ela continua 
sua transformação corporativa. No centro do sucesso do Z estão os fãs, 
responsáveis por 1,8 milhão de unidades de Z vendidas, o que o torna 
um dos esportivos mais comercializados do mundo. O novo Z oferece 
um estilo atraente, tecnologia avançada e a emoção de explorar estradas 
abertas para as gerações passadas e futuras de motoristas e fãs do Z. 
Desenvolve 400 hp de potência (405 cv) e 350 lb-ft (48,39 kgfm) de 
torque a 5.600 rpm (nissannews).    leia a coluna completa 
na página 3
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palestras gratuitas sobre Tecnologia, produ-
to, dados e carreira no Tdc Transformation

@O Zé Delivery, maior especialista na entrega de bebidas da Amé-
rica Latina, reúne mais de 50 profissionais de tecnologia para 20 

palestras gratuitas no The Developer's Conference Transformation, 
maior conferência de comunidades de tecnologia do Brasil. Os encontros 
acontecem entre 24 e 26 de agosto, com temáticas focadas nas áreas de 
tecnologia, produto, design, dados e recrutamento. Como patrocinador 
gold do evento, o Zé tem uma sala própria para as palestras, que são 
divididas, nos três dias, em momentos de 45 minutos, entre às 10h e 
17h. O pontapé inicial acontece em 24 de agosto, quando o CTO da 
empresa, Marcelo Malcher, falará sobre a tecnologia no crescimento 
do app, em papo às 10h (https://promo.thedevelopersconference.com.
br/transformation-ze?&_ga=2.255211976.1310373492.1629324779-
265792911.1627396470).    leia a coluna completa na página 2
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não é novidade para ninguém 
que as questões envolvidas no 
falado eSG (ambiental, Social 
e Governança, em português) 
ganharam repercussão na mídia e 
no mundo dos negócios. 

no entanto, estando no centro das atenções, 
assuntos tão fundamentais como estes 

acabam tornando-se apelos de venda para o 
marketing das empresas, sem necessariamente 
estabelecerem toda a transformação e incor-
poração dos conceitos por trás das letrinhas 
E,S e G. 

Uma das principais novidades que o con-
ceito ESG traz é a sustentabilidade atrelada 
à estratégia da empresa ao longo do tempo 
ou sua capacidade de gerar valor no curto, 
médio e longo prazos. Desta maneira, uma 
empresa que só visa o lucro e não se importa 
com os impactos que gera em todo ecossis-
tema - clientes, fornecedores, comunidades 
no entorno, meio ambiente e governo - não 
se sustenta ao longo dos anos, ou seja, não 
é sustentável. 

Outra novidade que o ESG envolve é o capita-
lismo de stakeholders. Este modelo, já adotado 
há 50 anos por países como Suécia, Noruega e 
Bélgica, tem fomentado a discussão nos últimos 
fóruns econômicos mundiais como uma saída 
para as nações que buscam por uma sociedade 
mais justa, igualitária e que utilize de maneira 
consciente os recursos. 

Neste sentido, diferente do capitalismo de 
shareholders, ou seja, dos interesses dos acio-
nistas, a empresa não possuí como seu único 
e principal fim o lucro, mas também tem o seu 
papel a cumprir perante a sociedade, ajudando 
no desenvolvimento local e na preservação do 
meio ambiente. 

Ciente desta nova ordem econômica mundial 
e da pressão do mercado como um todo e dos 
principais stakeholders, as empresas têm 
utilizado muito em campanhas de marketing 
expressões tais como verde, sustentável, 
orgânico, vegano, entre outras, que, às vezes 
foram usadas de maneira devida e outras 
nem tanto. 

a onda eSG e as armadilhas das práticas 
green, social e rainbow washing
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A ausência de regulações específicas e, prin-
cipalmente, fiscalização tornam esta temática 
um campo fértil para a prática dos chamados 
greenwashing, socialwashing e rainbowashing, 
que são campanhas publicitárias apontando 
empresas, e seus produtos e serviços, com baixo 
impacto socioambiental sem que, de fato, exista 
alguma evidência sobre isso. 

Se pensarmos no cenário brasileiro, essas 
práticas vêm sendo amplamente discutidas 
nos últimos dez anos. Em 2011, o CONAR 
(Código Brasileiro de Autorregulação Publi-
citária) delimitou que a publicidade não pode 
enaltecer ou evidenciar características voltadas 
à sustentabilidade sem que estas informações 
sejam verídicas e checáveis. 

Porém, há práticas de greenwashing em todos 
os setores. Somente a ONG Two Sides Brazil relata 
ter identificado, até 2018, 124 casos de greenwa-
shing no Brasil, sendo as maiores concentrações 
em instituições de ensino e prefeituras. 

Já o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor) realizou um estudo em 2019 com 
509 produtos das áreas de higiene e cosméticos, 
produtos de limpeza e utilidades domésticas e 
constatou que em 48% dos casos foi identifica-
da a prática de greenwashing, tendo como as 
principais alegações "não conter CFC (Cloroflu-
orcarboneto)" e "não ser testado em animais". 

Ainda pensando no cenário nacional, pode-
mos destacar o caso da Proteste - Associação 
Brasileira de Defesa do Consumidor, que alegou 
a prática do greenwashing nas afirmações dos 
produtos de montadoras de automóveis por 
terem um apelo ambiental, como pneus "super 
verdes" e tecnologias associadas a menor emis-
são de gás carbônico e consumo de combustível. 
As montadoras tiveram que alterar os nomes 
ou as menções às questões ecológicas, pois não 

foram possíveis de serem comprovadas. 

A maior arma do consumidor, nestes casos 
de propaganda enganosa, é a informação. É 
aconselhável fugir de informações muito rasas 
ou meramente qualitativas e buscar nos sites das 
empresas, em seus relatórios de sustentabilida-
de ou até mesmo por meio de notícias da mídia, 
informações efetivas sobre ações ambientais. 

Outra grande aliada dos consumidores são as 
certificações de órgãos sérios e responsáveis, 
que conseguem transmitir a tranquilidade de 
que se trata de um produto sustentável, como 
o Forest Stewardship Council (FSC), conse-
lho responsável pelas normas de certificação 
de madeiras; o programa ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) de Rotulagem 
Ambiental, que mede o desempenho ambiental 
de produtos e serviços no Brasil; o programa go-
vernamental Procel, cujo selo atesta o consumo 
sustentável de energia e o selo IBD Orgânico 
para certificação de produtos orgânicos. 

Por fim, com o surgimento de diversos cursos 
sobre a temática ESG, com certeza, em um curto 
ou médio espaço de tempo, podemos esperar 
uma evolução em termos de mudança cultural 
e no processo de esclarecimento da população 
quanto à temática. A população, provida de 
conhecimento, irá cobrar mais respostas das em-
presas, tornando-se insustentável a continuidade 
daquelas que não se adequarem, seja por pressão 
dos seus clientes, investidores, fornecedores, 
funcionários, acionistas, governo ou ONGs. 

Enfim, todos os stakeholders estarão munidos 
de informação e discernimento para separar "o 
joio do trigo". 

(Fonte: Filipe Monteiro (*) é gerente na ICTS Protiviti, 
especializada em soluções para gestão de riscos, 
compliance, ESG, auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados. 

acesso à internet
Pesquisa promovida pelo Comitê Ges-

tor da Internet do Brasil revelou que, em 
2020, o país chegou a 152 milhões de 
usuários - um aumento de 7% em relação 
a 2019. Com isso, 81% da população 
com mais de 10 anos têm internet em 
casa. O crescimento de domicílios com 
acesso à internet ocorreu em todos os 
segmentos analisados. No entanto, esse 
acesso à internet é desigual, uma vez que 
cerca de 90% das casas das Classes D e 
E se conectam à rede exclusivamente 
pelo celular (ABr).
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