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De acordo com o estudo realizado pelo IDC e encomendado pela 
Infobip, plataforma global de comunicação omnichannel, em média 
82% das pessoas na América Latina compraram online desde o início 
da pandemia. O Brasil está no topo do ranking, tendo 88% das pessoas 
comprando online atualmente; a Colômbia ocupa o segundo lugar, 
com 79,5%.  

maioria compra online e preferem roupas, alimentos 
e eletrodomésticos

As SPACs (Special Purpose Acquisiton Company ou Companhia 
com Propósito Específico de Aquisição, na livre tradução) surgiram 
há cerca de 20 anos nos Estados Unidos, mas somente agora é que 
esse tipo de modelo de negócios começa a atrair o real interesse de 
investidores tanto nos EUA como no resto do mundo. Elas são criadas 
com o objetivo exclusivo de captar recursos e adquirir futuramente 
uma outra companhia. Para se ter uma ideia do "boom" desse tipo 
de operação, em 2019 foram contabilizados 52 IPOs de SPACs nos 
Estados Unidos; 235 no ano passado e 298 até agosto deste ano por 
meio dessas operações.  

spAcs: saiba o que são e como operam

Dentro das organizações, os CIOs (Chief Information Officers) ou 
CTOs (Chief Technology Officers) ganham cada vez mais importância, 
precisando ir além da área técnica e ter uma visão holística e sistêmica 
dos negócios. Controlando várias frentes, um dos fatores que costumam 
ter grande relevância para este profissional (e para a empresa) é o da 
previsibilidade dos custos.  

os benefícios da terceirização sob uma gestão 
estratégica de ti

baramee2554_CANVA

negócios em pauta

Air france revela seu primeiro A220-300
A Air France recebeu na quarta-feira (29) o seu primeiro A220-300, 

a joia mais recente da companhia para sua frota de curta e média 
distância. Desde a introdução do A350 em sua malha de longo curso, 
a companhia continua renovando sua frota, e até 2025 terá integrado 
os 60 A220-300 que encomendou em 2019 para gradualmente subs-
tituir seus Airbus A318 e A319, bem como muitos dos Airbus A320. 
Essa encomenda - a maior de um cliente europeu - inclui um misto 
adicional de 30 opções e 30 direitos de compra. Todos os times da Air 
France se prepararam por dois anos para esse momento. Decolando 
do hub da Air France em Paris-Charles de Gaulle, o Airbus A220-300 
já está voando para Berlim, Barcelona,  Milão e Veneza. Uma aeronave 
economicamente e ambientalmente eficiente.    Leia a coluna 
completa na página 3
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Webinar discute o acesso à energia limpa a 
partir do hidrogênio

@A demanda de geração de energia com base no hidrogênio pode 
chegar a 500 toneladas métricas até o ano de 2050. Apesar disso, 

além da União Europeia, apenas 12 países têm publicadas estratégias 
nacionais definidas para o hidrogênio. É o que aponta um levantamento 
do Conselho Mundial de Energia publicado em julho deste ano. Se 
atualmente essa demanda está concentrada na indústria petroquími-
ca, o interesse em acessar o potencial do hidrogênio para a geração 
de energia limpa tem aumentado, o que faz com que surjam cada vez 
mais estudos para possibilitar essa ampliação de produção e uso. 
Nesse sentido, o Lactec, centro de ciência, pesquisa e tecnologia, 
promove no Canal Energia no dia 6 de outubro, quarta-feira, o webinar 
“Hidrogênio Energético: PNH2, Cases e Oportunidades”, da série de 
eventos Energy Tech Talks realizada no Canal (https://zoom.us/webinar/
register/1416323393259/WN_Ex8ANtAMQkGTP2pKDpRIOg?utm_
source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email-gh).    leia a coluna completa na página 2
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A comunicação interna, ou 
endocomunicação de qualquer 
empresa, é o fio condutor 
necessário para um bom 
relacionamento entre gestores e 
seus colaboradores. 

segundo um estudo realizado pela 
Associação Brasileira de Comuni-

cação Empresarial, 63% das empresas 
consideram a comunicação interna 
um dos processos mais importantes 
do ambiente corporativo e pretendem 
continuar a investir neste segmento 
pelos próximos anos. 

O modo como que o mundo se comuni-
ca se transforma diariamente, inclusive 
dentro das organizações, e por isso, a 
comunicação interna precisa acompa-
nhar essas novas tendências. Adotar o 
formato audiovisual como método prin-
cipal de comunicação corporativa pode 
ser o melhor estilo para que a empresa 
passe uma imagem mais transparente, 
interagindo de maneira dinâmica, sem 
perder o profissionalismo. 

A melhor escolha é firmar uma par-
ceria com produtoras especializadas, 
pois elas podem apresentar uma visão 
técnica sobre cada tema, sendo capazes 
de julgar e escolher o melhor caminho 
para o vídeo. A estratégia ao escolher 
a linguagem, a forma de abordar o 
assunto, o recurso narrativo, entre 
outros, é o que reforça a identidade 
de uma marca. 

Para Leandro Alvarenga, CEO da 
Prime Arte, produtora de conteúdo e 
tecnologia, o desafio é a quantidade 
enorme de informações percorrendo 
todos os setores da empresa, que vão 

Vídeos solucionam desafios  
da comunicação interna empresarial
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desde mudança de cultura até novos 
produtos ou novos regulamentos. 

Reproduzidas por diversos tipos de ví-
deos, podem ser de cunho institucional, 
tendo um executivo como porta-voz 
para dar mais credibilidade ao tema, por 
exemplo, ou um vídeo de treinamento, 
que condensa uma grande quantidade 
de dados relevantes em poucos minutos 
de conteúdo. 

“Utilizar um vídeo para apresentar 
mecanismos institucionais da empre-
sa, difundir seus produtos, serviços, 
resultados e projetos futuros, faz toda 
a diferença. O interlocutor precisa 
usar uma linguagem clara e didática 
de interação, seja no discurso, texto ou 
gráficos, já que isso é o que vai gerar 
uma conexão humana quando está 
recebendo a mensagem”. 

Hoje, diversas ações que partem do 
setor interno podem atingir a comu-
nicação externa, criando um efeito 
positivo no modo em que o público 
distingue uma marca, por isso, é indis-
pensável que o audiovisual, ao trabalhar 
com uma corporação, fique atento a 
esse ponto. Ao produzirem peças para 

comunicação interna, as produtoras 
devem encontrar métodos eficientes 
que condensam muitas informações em 
pouco tempo, mantendo a qualidade. 

Para isso, é preciso entender o cliente, 
elaborando conceitos e propondo solu-
ções que elevem o nível de cada criação. 
O mesmo vídeo pode ser compartilhado 
com diversas equipes de uma única 
vez, sem a necessidade de locomoção, 
e pode ser visto em diferentes horários. 

“Mais que assertiva, a comunicação 
interna é fundamental para o sucesso 
de uma marca.  As possibilidades para a 
aplicação do vídeo na comunicação in-
terna com o intuito de educar, motivar 
e informar, além de serem vantajosas 
ao ampliarem o contato com os colabo-
radores de uma empresa, dialogando 
e estreitando suas relações, também 
economizam tempo e reduzem custos. 

De fácil compreensão e agindo de forma 
mais pessoal que um texto, o recurso 
ainda ressalta a individualidade da orga-
nização. O sucesso depende apenas de 
uma estratégia de conteúdo poderosa” 
finaliza Alvarenga. - Fonte e outras infor-
mações: (www.primeartevisual.com.br).

segUrAnçA

marco legal para a iA
A Câmara dos Deputados apro-

vou o marco legal para o uso 
da inteligência artificial (IA) no 
Brasil. O texto segue para aná-
lise do Senado. O projeto define 
fundamentos e princípios para o 
desenvolvimento e a aplicação da 
inteligência artificial, incluindo di-
retrizes para o fomento e a atuação 
do poder público no tema. Caberá 
privativamente à União legislar e 
editar normas sobre a matéria.
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