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O processo Agile originou-se no desenvolvimento de software 
como uma alternativa ao processo linear tradicional na elaboração 
de projetos, mas foi adotado em outros campos como uma forma 
de aumentar a eficiência, oferecer mais flexibilidade e responder 
a ambientes de negócios em rápida transformação. Complexo, 
dinâmico e interativo, são algumas das palavras-chave usadas 
para descrever um ambiente em constante mudança e rápida 
transformação.   

quem tem medo do Agile? processo dinamiza e 
valoriza a auditoria interna 

O Instagram começou como um aplicativo de compartilhamento de 
fotos, mas a entrada de marcas e influenciadores mudou rapidamente 
a forma como os usuários interagiam com a plataforma. De repente, 
as pessoas não queriam apenas gostar de uma imagem - queriam ser 
capazes de concluir uma ação. Passaram a querer saber como pode-
riam comprar os produtos apresentados no conteúdo que consomem 
diariamente.   

por que o social commerce deve fazer parte do 
seu negócio?

Processos seletivos exigem expertises pouco utilizadas no cotidiano 
de profissionais como os de vendas, deixando de lado habilidades de 
impacto na rotina do mercado. Boa parte dos profissionais já deve ter 
se deparado com o descritivo de uma vaga no qual uma série de habi-
lidades foram solicitadas sendo que estas, nitidamente, não estavam 
de acordo com as atividades diárias da rotina direcionada para aquele 
cargo. E ainda por cima, isso nem sempre vem acompanhado de uma 
oferta de um salário razoável.  

os erros das empresas ao contratar para 
aumentar a empregabilidade
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negócios em pauta

consumo de massa quase dobrou em 10 anos
Um estudo italiano revelou que o consumo de massa, um dos pratos 

mais tradicionais do país europeu, dobrou no mundo nos últimos 
10 anos, passando de 9 para cerca de 17 milhões de toneladas 
por ano. Os números do prato simbólico da cozinha italiana foram 
divulgados pelo fabricantes de massas da Unione Italiana Food por 
ocasião do “Dia Mundial da Pasta”, celebrado mundialmente no 
último dia 25. O ranking de consumo é liderado pelos italianos, 
já que cada cidadão consome mais de 23 kg de pasta por ano. Na 
sequência aparecem os tunisianos (17 kg), venezuelanos (15 kg) 
e os gregos (12,2 kg). No geral, um em cada quatro pratos de 
massas consumidos em todo o mundo é originário da Itália e com 
3,9 milhões de toneladas de massas produzidas pelas fábricas de 
pastas do país. Com isso, a Itália se confirma como líder mundial na 
produção de massas, à frente dos Estados Unidos, Turquia, Egito 
e Brasil. O setor italiano de massas tem quase 120 empresas, mais 
de 10,2 mil funcionários e gera um valor de 5,6 bilhões de euros 
(ANSA).       leia a coluna completa na página 3.
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programa de recolocação e desenvolvimento 
para profissionais 50+ abre inscrições

@A Elfa, uma das principais provedoras de soluções e servi-
ços de logística em saúde no Brasil, lançou um programa 

de recolocação e desenvolvimento profissional para pessoas 
com 50 anos ou mais - o Talento Sênior. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas pelo site até o dia 17 de novembro. 
Os candidatos precisam ter mais de 50 anos e ensino superior 
ou técnico completo. As vagas são para atuação nas cidades 
de João Pessoa/PB, São Paulo/SP e Goiânia/GO. O programa, 
que tem o objetivo de atrair, selecionar, engajar e promover o 
desenvolvimento profissional dos talentos 50+, terá duração de 
um ano e, após o fim deste período, os profissionais poderão ser 
efetivados e terão a possibilidade de trilhar o plano de carreira 
da empresa (https://www.99jobs.com/grupo-elfa/jobs/167152-
-elfa-talento-senior-programa-de-recolocacao-e-desenvolvi-
mento-50).    leia a coluna completa na página 2
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A empatia está em 
falta no ambiente 
profissional
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Há pouco tempo, um estudo inter-
nacional realizado pela empresa de 

consultoria empresarial McKinsey Global 
indicou que as máquinas fundamentadas 
em Inteligência Artificial (AI) estão pro-
gressivamente substituindo funcionários 
humanos. 

Segundo o levantamento, até 2030, 800 
milhões de pessoas perderão o emprego 
para os robôs. Mas será que essas previ-
sões estão corretas? Talvez as mudanças 
geradas pela robotização impulsionem 
outras transformações no mercado e gerem 
novas oportunidades de negócios. O foco 
precisa mudar e acompanhar a transfor-
mação digital. 

 
Para adentrarmos no assunto, é preci-

so ressaltar que, ao contrário do que as 
pessoas acreditam, quando falamos em 
robotização não estamos falando apenas de 
robôs. Trata-se da automação de processos, 
de hiperautomação, que de acordo com o 
Gartner, é uma abordagem que viabiliza às 
empresas identificar, analisar e automatizar 
o máximo de processos possíveis fazendo 
uso não apenas do Robotic Process Auto-
mation (RPA) e da Inteligência Artificial 
(AI), como também das Plataformas de 
Aplicativos de Low Code (LCAP) e dos 
assistentes virtuais.

Acredito que o futuro da robotização é 
uma revolução nos escritórios e nas tarefas 
manuais que são executadas nas funções 
administrativas e gerenciais e que não estão 
ligadas diretamente ao chão de fábrica, 
à indústria, ou à produção. Um estudo 
global da PwC apontou que mais de 40% 
das atividades profissionais realizadas por 
humanos poderiam ser automatizadas. A 
meu ver, o destino é que, de fato, todos 
esses encargos sejam automatizados.

 
Embora muitos especialistas acreditem 

que o mercado de RPA será reduzido nos 
próximos anos porque os mega vendors e 

robotização: mudanças no mercado 
e oportunidades de negócios 

contAto entre o cliente e A empresA

trabalho sem carteira 
aumentou

O número de empregados com carteira 
de trabalho assinada no setor privado 
somou 31 milhões de pessoas no trimestre 
encerrado em agosto, uma alta de 4,2% na 
comparação com o trimestre encerrado 
em maio e de 6,8% em relação ao mesmo 
trimestre de 2020. Já os empregados sem 
carteira assinada no setor privado ficaram 
em 10,8 milhões, uma alta de 10,1% no 
trimestre e de 23,3% no ano, as maiores 
variações da série histórica (ABr).

to
fu

m
ax

_C
A

N
VA

os ERPs serão capazes de resolver todos 
os gaps existentes nos processos das 
empresas, o mais provável é que o setor 
expanda-se, pois quando junta-se o custo 
de licença, de execução, criação e infra-
estrutura, os gastos com os atuais líderes 
do mercado tornam-se altos e inviáveis 
para pequenas e médias organizações, 
que precisam de automação e dispõem de 
capacidade de investimento menor do que 
as grandes companhias. 

 
Ademais, existem muitos problemas 

regionais que as empresas multinacionais 
não conseguem atender e que podem ser 
resolvidos com o RPA e com a hiperautoma-
ção, que além de viabilizar uma perspectiva 
holística por possibilitar a visão de ponta 
a ponta dos processos, sempre será uma 
solução mais rápida, que entrega um ROI 
melhor e um prazo menor. 

 
Outro ponto que fortifica a minha visão 

sobre a futura exploração com soluções de 
automação de baixo custo no segmento de 
empresas de micro, pequeno e médio porte, 
é que em um cenário no qual ser digital é 

entregar para o cliente a experiência que 
ele deseja no tempo que ele tenciona, o 
Gartner aponta que apenas 2% do middle 
market tem iniciativas de automação de 
processos. 

 
Além disso, a robotização, que é alinhada 

com a necessidade das empresas de crescer 
rapidamente e entregar uma experiência 
digital diferenciada, vem para otimizar 
procedimentos que são muito manuais, 
integrar soluções e, ao contrário do que se 
pensa por aí, gerar novas oportunidades 
de trabalho. Na contramão da crença po-
pular, as máquinas vão ser fomentadoras 
de mudanças positivas no mercado. 

Além de liberar profissionais de tarefas 
repetitivas e burocráticas para exercerem 
atividades inovadoras, criativas e estratégi-
cas, a robotização também será responsável 
por trazer pessoas que estavam desem-
pregadas para uma nova oportunidade de 
ofício. E, se você está se perguntando como 
isso é possível, vou te dizer que é simples. 
Atualmente, existem empresas que trei-
nam pessoas para robotizar processos. Os 
profissionais deixam de ser indivíduos que 
efetuam processos manualmente para ser 
pessoas que constroem as automações. 

 
Assim, o nosso cenário é: as empresas 

precisam se transformar, se automatizar 
e, muito provavelmente, nenhum ERP vai 
conseguir resolver todos os problemas que 
as companhias têm. Portanto, o futuro da 
robotização consiste em empresas que 
combinarão tecnologias Core, ERP, CRM, 
plataformas de e-commerce, plataformas 
de pagamento, WMS, de logística, entre 
outras, para otimizar processos, aumen-
tar produtividade, entregar experiências 
digitais que os clientes esperam que acon-
teçam e dispor de equipes mais motivadas, 
criativas e focadas em inovação.

(Fonte:Everton Arantes é fundador e CEO da Prime Control e participa 
ativamente de projetos de automação, quality assurance, implantação de 

modelos ágeis e DevSecOps (www.primecontrol.com.br/). 
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