
Soberania tecnológica 
e necessidade de 

recursos para o agro
O Brasil tem uma 
das maiores e 
mais competentes 
indústrias de 
máquinas agrícolas 
do mundo, em 
condições de atender 
completamente o 
mercado interno e 
externo

Nas últimas décadas, 
inclusive, o agro-
negócio deu uma 

grande contribuição à eco-
nomia brasileira. Registrou 
índices significativos de 
crescimento e sabemos que 
grande parte desse cresci-
mento se deve a ganhos de 
produtividade, resultantes 
de inovações tecnológicas 
adaptadas ao solo e clima do 
Brasil e incorporadas pelos 
fabricantes de máquinas e 
implementos agrícolas.

Começamos 2021 com 
forte aquecimento no setor 
de máquinas e implementos 
agrícolas. A forte demanda 
internacional por commodi-
ties agrícolas se traduziu  em 
aumento de encomendas 
para o setor. No primeiro 
quadrimestre, as vendas 
reais aumentaram em 63% 
e as vendas nominais em 
103%, sendo que a expec-
tativa de crescimento do 
setor em 2021 beira a casa 
dos 30%, o que não está 
sendo acompanhado pelo 
Plano Safra e condições de 
financiamento.

Esse ano o nosso setor 
estima um crescimento de 
30% em relação a 2020 e 
o Plano Safra 2021/2022  
destinou R$ 7,53 bilhões 
para o Moderfrota, a princi-
pal linha de financiamento 
para a aquisição de tratores, 
colheitadeiras e outros equi-
pamentos agrícolas. O anún-
cio foi feito no dia 22 pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
A taxa de juros aumentou 
em relação ao Plano Safra 
anterior, de 7,5% ao ano 
para 8,5% ao ano. O prazo 
de pagamentos se manteve 
em sete anos, com 14 meses 
de carência.

Em 2020, para driblar a 
falta de recursos do Plano 
Safra, em março, o banco 
criou o Programa BNDES 
Crédito Rural, que não 
conta com subvenção do 

Tesouro. A linha opera com 
taxas próximas de 9% a 10% 
ao ano e prazo de até 15 
anos. Até o dia 9 de junho, 
as aprovações da nova linha 
alcançaram o montante de 
R$ 3,5 bilhões, para 6,3 mil 
clientes.

O esgotamento precoce 
do Moderfrota do Plano 
Safra 2020/21 levou tam-
bém a uma maior busca 
de crédito privado. Vários 
bancos privados ampliaram  
os negócios realizados com 
sua linha própria de finan-
ciamento com recursos 
livres, mas o campo se pro-
fissionalizou. Os produtores 
atuam em toda a cadeia 
produtiva e com reduzidos 
índices de inadimplência. O 
perfil do financiamento da 
produção nacional também 
se modificou.

Temos que ter claro, que 
uma indústria moderna e 
com tecnologia de ponta 
como é a indústria de máqui-
nas e implementos agrícolas 
brasileira precisa de linhas 
de crédito adequadas para 
que o produtor rural se 
sinta motivado a investir 
na sua produção. De outro 
lado, o fabricante de má-
quinas também precisa ter 
assegurado que a demanda 
será atendida não só com 
produtos capazes de suprir 
as necessidades do agrone-
gócio, como também terá 
como contar com linhas de 
crédito favoráveis aos seus 
clientes.

Não podemos perder de 
vista que o  Brasil é um dos 
principais fornecedores de 
produtos agropecuários em 
um planeta que demanda 
cada vez mais alimento. 
Espera-se que o Brasil seja 
responsável por uma grande 
parte do aumento previsto 
na produção de alimentos 
em razão de sua enorme 
oferta de recursos naturais  
e ao conhecimento tecnoló-
gico adquirido na fabricação 
de máquinas e implementos 
agrícolas no país.

Precisamos, portanto, de 
mais recursos , com custos 
razoáveis,  para assegurar 
que o crescimento do setor 
não seja impedido pela falta 
de crédito.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente 

do Conselho de Administração da 
ABIMAQ – Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas.
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Com a pandemia, nossa 
rotina e empresas de 
diversos segmentos 

tiveram que se adaptar com 
a nova realidade imposta e 
principalmente para acom-
panhar e melhor atender os 
novos hábitos dos consumi-
dores que passaram a ser 
mais exigentes e em busca 
de um bom atendimento, que 
também seja rápido e eficaz. 

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela PwC, 
empresa de consultoria e 
auditoria, 84% dos entre-
vistados afirmaram que a 
experiência adquirida no 
processo de compra é tão 
importante quanto o pro-
duto. Diante disso, as em-
presas que desejam, de fato, 
prosperar e ir mais longe, 
precisam imediatamente 
incluir nos seus objetivos 
a experiência do cliente e 
o colocá-lo no centro do 
negócio. 

Diante desses fatos, Gisele 
Paula, CEO e fundadora do 
Instituto Cliente Feliz, star-
tup que aplica soluções e 
metodologias para melhorar 
a experiência com clientes, 
separou algumas dicas para 
que as empresas possam 
criar uma jornada encanta-
dora diante desse novo perfil 
de consumo: 
 1) Elimine esforços - 

Identifique os pontos 
de contato ou etapas 
do processo que geram 
maior esforço para o 
cliente e trabalhe para 
reduzi-los. Caso não 
tenha a clareza de quais 
são, uma boa pedida é 

A experiência adquirida no processo de compra é tão importante 
quanto o produto.

Natura e Avon iniciam etapa 
de testes técnicos para a reali-
zação de entregas dos produtos 
das marcas por meio de drones. 
Com a nova tecnologia, as 
empresas buscam melhorar a 
experiência de entrega para as 
consultoras e representantes. 
Além disso, o projeto contri-
buirá para alcançar a meta do 
grupo de atingir zero emissões 
líquidas de carbono até 2030.

Para o projeto, Natura &Co 
firmou parceria com a startup 
brasileira Speedbird Aero, 
primeira empresa a receber o 
CAVE (Certificado de Autori-
zação de Voo Experimental) 
pela Anac e já começaram os 
testes técnicos, encaminhando 
ao processo de autorização 
da Anac para a execução do 
projeto piloto de entrega em 
condições reais, que será feito 
em um raio de até 200km já no 
primeiro trimestre de 2022. A 
operação buscará realizar as 
entregas de forma ágil e segura 
em locais mais afastados ou de 
difícil acesso. 

A tecnologia de drone para 
fazer entregas de produtos de 
primeira necessidade e de bens 
de consumo já é uma realidade 
em diversas partes do mundo, 
como Ruanda e Gana, onde 
os drones permitem distribuir 

doações de sangue. Em países 
como Finlândia, Islândia, Suíça, 
China, Japão e Estados Unidos, 
drones estão sendo utilizados 
para entregas de varejo, alimen-
tos e medicamentos. Além da 
redução significativa no tempo 
de entrega, outra vantagem é o 
baixo impacto ambiental.

Segundo Leonardo Romano, 
diretor de Supply Chain e 
Inovação Logística de Natura 
&Co. “Buscamos constante-
mente soluções de vanguarda 
que aprimorem as experiências 
das nossas consultoras, repre-
sentantes e clientes com os 
produtos das nossas marcas. 
A logística através dos drones 
irá habilitar rotas de entrega 
em tempos muito curtos, com 
baixo custo e baixo impacto 
ambiental”, agrega o executivo. 

Para Manoel Coelho, CEO e 
fundador da Speedbird, o pro-
jeto permitirá testar o modelo 
de entrega em uma escala mais 
ampla de operação. “Somos 
pioneiros no Brasil em obter a 
certificação da Anac para testar 
o modelo em condições reais de 
operação e na parceria com a 
Natura &Co será interessante 
observar que, ainda que feito 
em maior escala, o drone deli-
very seguirá sendo uma opção 
segura e viável”. 

O cliente poderá  compartilhar seu histórico de crédito e de 
transações com outras instituições.

A segunda fase de implantação do Open Banking no Brasil 
iniciou-se no último dia 13 com um cenário mais favorável 
para os usuários do mercado financeiro. Com o sistema, eles 
poderão migrar seus dados de uma instituição para outra com 
facilidade, mantendo seu histórico financeiro quando optam 
por mudar de prestador de serviço. A evolução do Open 
Banking, o chamado Open Finance, também já está prevista 
para acontecer a partir de dezembro. 

Além dos bancos, ele abrange fintechs e diversas outras 
empresas financeiras, como seguradoras, corretoras, com-
panhias de câmbio e fundos de previdência, aumentando a 
concorrência e o aperfeiçoamento dos serviços, o que beneficia 
diretamente os clientes. “Não há a obrigação de se manter 
preso a uma instituição. O cliente poderá  compartilhar seu 
histórico de crédito e de transações com outras instituições, 
que então poderão oferecer condições melhores de crédito, 
tarifas menores e serviços personalizados, por exemplo. 

O cliente acaba tendo liberdade e autonomia para trocar 
de prestador de serviço sem “perder” o seu histórico. Para as 
instituições, cria-se um ambiente competitivo benéfico, que 
leva mais opções aos usuários e permite a entrada de mais 
produtos e instituições no mercado”, explica Paulo Oliveira 
Andreoli, Head de OmniFinance, responsável pela área de 
Open Banking e Soluções de Pagamento no Grupo FCamara. 
Para que as instituições possam atuar precisam realizar in-
tegrações, além de conseguir a certificação de segurança na 
OpenID Foundation. 

Esse modelo está apenas começando e é importante que os 
participantes estejam homologados pelo Banco Central e aptos 
a aplicarem todas as regras de segurança e de padronização, 
gerenciar os consentimentos dos clientes e o uso adequado 

Crie uma jornada de experiência 
ante o novo perfil de consumo

A experiência do cliente nunca foi tão abordada como tem sido nos últimos tempos

Call Resolution no 
atendimento, mapeie 
as demandas dos seus 
consumidores e dê a 
alçada com autonomia 
para a sua equipe. 

 4) Ofereça autonomia e 
humanize - Conceda o 
controle ao seu cliente 
oferecendo autonomia 
e auto-serviço. Mas 
quando ele quiser falar 
com você, garanta que 
o atendimento seja hu-
manizado. Aposte em 
fazer um mapeamento 
de suas personas e a 
jornada de experiên-
cia dos seus clientes, 
assim você será mais 
assertivo na oferta de 
seus serviços. 

 5) Entregue além do 
que foi prometido - 
Entregar o que foi pro-
metido é o mínimo que 
você pode fazer para o 
seu cliente, ele não es-
pera ser surpreendido 
na sua entrega, mas é o 
que de fato irá encantá
-lo. Uma boa ideia a se 
pensar aqui é criar um 
programa de encanta-
mento na sua empresa 
para que todos estejam 
atentos e incentivados 
a encantar o cliente. 
Com certeza o resulta-
do será ainda maior e 
seu cliente com certeza 
irá se sentir abraçado 
pela sua marca e irá 
voltar a comprar com 
você! - Fonte e outras 
informações: (www.
institutoclientefeliz.
com.br).

realizar pesquisas para 
saber o que tem dei-
xado seu cliente insa-
tisfeito. Essas análises 
de motivos de reclama-
ções recebidas, pode-
rão fazer com que você 
enxergue suas falhas e 
elimine os esforços em 
áreas ou ações que não 
são importantes nesta 
jornada. 

 2) Seja acessível - Mais 
de 60% dos clientes 
preferem o telefone, 
seja para pesquisar, 
como também para re-
solver algum problema 
e o WhatsApp já é um 
aplicativo instalado 
em 99% dos celulares 
brasileiros e o local 
preferido para ter con-
tato com as marcas. 
Por este motivo, ter 
canais de fácil acesso 
e atendimento rápido 
para seus clientes é 
fundamental. 

  Elimine qualquer difi-

culdade que ele tenha 
de falar com a sua em-
presa por meio desses 
canais. Mas lembre-se, 
caso automatize esse 
atendimento, crie co-
mando para que seu 
cliente possa falar com 
um especialista caso 
seja a sua vontade: 
humanize essa comu-
nicação. 

 3) Resolva no primeiro 
contato - Ninguém 
gosta de esperar, seu 
cliente também. En-
tão, prepare seu time 
para que, a pessoa que 
irá ficar na linha de 
frente do atendimento 
esteja preparada para 
resolver o problema 
de seu cliente. Ele não 
quer mais ser transfe-
rido de um lugar para 
outro, de um atendi-
mento para o outro 
sem ter a solução que 
espera. Experimente 
medir o FCR - First 
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Empresas iniciam testes para 
entregas com o uso de drones

Instituições se preparam 
para a evolução do Open Banking

de suas informações. O principal risco de um sistema compar-
tilhado é a segurança da informação. Os sistemas terão que 
conversar entre si e, ao mesmo tempo, estarem protegidos 
de ataques de hackers. 

De acordo com projeções do Grupo FCamara, cerca de 5 mi-
lhões de brasileiros irão aderir ao sistema Open Banking ainda 
em 2021. Para chegar a esse número levou em consideração a 
proporção de população bancarizada, o sistema financeiro ativo 
e desenvolvido do país, a inclusão nesse sistema de 10 milhões 
de pessoas pelas necessidades decorrentes da pandemia da 
Covid-19, além da chegada do Pix, que vem acostumando 
os brasileiros a uma forma de pagamento totalmente digital. 
Fonte e outras informações: (www.fcamara.com.br).
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Guilherme Barreiro (*) 
 
Capex e Opex. Que termos estranhos, 

não é mesmo? 
Parece latim, mas são duas siglas em 

inglês, que significam capital expenditure 
(despesas de capital ou investimento em 
bens de capital) e operational expenditure 
(despesas operacionais). 

O Capex são as despesas ou investi-
mentos em bens de capital, ou seja, aquilo 
que a empresa adquire fisicamente, como 
computadores, data centers, servidores 
etc. Já o Opex são os custos operacionais, 
despesa com prestadores de serviços, taxas 
de administração etc. 

Se você for montar um servidor em sua 
empresa, por exemplo, comprando todos 
os equipamentos para estruturá-lo adequa-
damente, será um investimento Capex. Se, 
ao invés disso, você decidir contratar uma 
companhia especializada para colocar essa 
estrutura na nuvem, você terá, em linhas 
gerais, um investimento Opex. Aí vem a per-

gunta: “Legal tudo isso, mas qual é o melhor?”.
Não podemos simplesmente comparar 

Capex e Opex na análise de economia 
nos negócios. Seria como comparar maçãs 
com bananas. O foco não deve ser qual é 
absolutamente melhor, mas sim com qual 
você vai conseguir gerar mais valor, seja 
potencializando o seu negócios com as 
oportunidades atuais ou explorando novas. 

Mas, no caso da migração para a nuvem, 
existem diversas vantagens: sua empresa 
não se preocupará com antecipação de 
caixa e terá maior liquidez para investir 
nos negócios que potencializam o seu ROI 
(Retorno sobre Investimento). Existem 
mitos nessa conversa de Capex e Opex nas 
tecnologias em cloud. Um deles é que com 
Capex é possível ter mais previsibilidade 
no orçamento. 

É uma falsa ideia de que o que foi gasto 
com manutenção, atualização, energia etc. 
será constante de um ano para outro. Além 
de não ser verdade, esses custos podem 

oscilar (e muito) e, um servidor ocioso, 
em que você utiliza de fato apenas 70% 
da capacidade, por exemplo, leva a mesma 
despesa de um servidor 100% utilizado. 
Se esse ambiente estivesse na nuvem sua 
empresa gastaria apenas o que consome. 

O que vai realmente fazer diferença é 
escolher e consumir adequadamente as 
tecnologias em cloud, proporcionando 
escalabilidade, flexibilidade e economia 
dos recursos financeiros da empresa. Usar 
a nuvem é uma excelente oportunidade de 
transformação dos negócios, desde que 
desenvolvido um bom plano de jornada, 
que vai da escolha dos tipos de estratégia 
à escolha das tecnologias. 

E, para desenvolver um plano robusto, é 
essencial ter um parceiro que ajude a sua 
empresa a construir e manter a gestão do 
consumo de tais tecnologias. 

(*) - Graduado em análise de sistemas pelo Instituto 
Brasileiro de Tecnologia Avançada IBTA, é Diretor 

Geral na Nextios (www.nextios.com.br).

Entenda a importância de Capex e Opex nas tecnologias em cloud


