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News@TI
B2Mamy e Trakto oferecem capacitação 
para mães que buscam inserção no mercado 

@De acordo com um estudo feito pela Faculdade Getúlio Vargas, 
após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença-

-maternidade são demitidas e esse padrão se perpetua, inclusive, 47 
meses após a licença. Pensando na urgência da geração de renda destas 
mães, a B2Mamy, primeira empresa que capacita e conecta mães ao 
ecossistema de inovação e tecnologia para que elas sejam líderes e 
livres economicamente e a Trakto, primeira startup de edição online 
da América Latina se juntaram para criar o projeto Trakteiras, que 
busca causar transformação e impactar a vida de mães capacitando-
-as para profissões no mundo do marketing digital. "Acreditamos que 
profissões digitais são um divisor de águas na vida de mulheres que 
precisam se recolocar no mercado ou estão em transição de carreira. 
O programa Trakteiras confere não só capacitação, mas geração de 
renda imediata e uma comunidade inteira como rede de apoio para 
essas mulheres", analisa Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy. 
(https://www.trakto.io/) ou (https://www.b2mamy.com.br/).

São Paulo, terça-feira, 26 de outubro de 2021 Negócios2

OpiniãO
O gosto amargo 

do remédio
Os problemas da 
saúde, incluindo seu 
custo, nunca serão 
resolvidos de forma 
pomposa com ações 
midiáticas. 

Mas quando nos depara-
mos com atitudes que 
ecoam, automatica-

mente refletimos que a saúde 
não é parte separada do resto 
do país. Há pouco mais de um 
mês, chamou atenção da so-
ciedade um veto presidencial 
a um projeto que facilitava o 
acesso a remédios orais contra 
o câncer por meio dos planos 
de saúde. 

Não é preciso usar uma 
calculadora para saber que é 
muito mais cara a internação 
de um paciente em tratamento 
do que garantir a ele com-
primidos para uma terapia 
domiciliar. Recentemente, um 
conhecido apresentador de 
TV fez um desabafo durante 
seu programa, revelando que 
gasta cerca de R$ 2 mil reais 
mensais para o controle do 
diabetes, mas que se não tives-
se dinheiro já estaria morto. 
Muitos brasileiros não têm a 
mesma chance.

A gestão da saúde no nosso 
país sempre foi desafiadora. Os 
custos dos serviços cada vez 
mais em escalada, um maior 
número de pessoas utilizando 
o SUS, o envelhecimento po-
pulacional, maior incidência 
de doenças crônicas não trans-
missíveis, recursos escassos 
e milhares de beneficiários 
saindo dos planos privados 
todos os anos compõem uma 
difícil equação. Na verdade, 
uma conta em desequilíbrio e 
que não fecha. Implantar no-
vos modelos de remuneração 
faz parte de uma mudança 
estrutural rumo a um sistema 
de saúde para o futuro. 

Mas estruturas sólidas não 
se constroem do dia para a 
noite e passam, necessaria-
mente, por um diálogo que 
envolva os players do setor. 
Por isso, a ABIMED desenvol-
veu o Paper Valor em Saúde, 
um trabalho colaborativo ao 
longo de 2020 em que foram 
realizadas entrevistas com 
mais de 30 líderes do setor 
em diversos estados do país, 
incluindo representantes de 
hospitais, convênios privados 
de saúde, gestores de saúde 
pública e sociedades médicas 
e acadêmicas. 

O resultado foi um docu-
mento estruturado em três 
grandes frentes: desafios jurí-
dicos, regulação e acesso que 
sinalizam como a indústria de 
tecnologia médica se encaixa 
neste novo contexto, consi-
derando as particularidades 
e necessidades do sistema de 
saúde brasileiro. Entre os dire-
cionadores que o documento 
aponta está o de um consenso 

de que é necessário estabele-
cer um sistema assistencial 
mais eficiente, com adoção do 
modelo de cuidados em saúde 
baseados em valor. 

O conceito de Value-based 
Health Care (VBHC) teve 
início em 2006, e desde então 
movimenta o setor. Criador 
do conceito, Michael Porter 
o definiu como o resultado 
para o paciente envolvendo a 
qualidade do serviço somado à 
sua experiência, dividido pelo 
custo envolvido em um tra-
tamento. Há bons exemplos. 
Projetos de atenção primária 
e de prevenção melhoram a 
qualidade do atendimento e 
reduzem desperdícios de re-
cursos. Que o digam os países 
europeus, que vêm adotando 
cuidados de saúde baseados 
em valor para dar conta das 
pressões que os sistemas 
de saúde sofrem constante-
mente.

A fim de manter um aten-
dimento de alta qualidade 
para sua população, países 
como Holanda e Alemanha 
estão implementando novas 
abordagens para financiar os 
cuidados de saúde. Na Ho-
landa, as seguradoras usam 
o pagamento em pacotes 
para melhorar a coordenação 
do atendimento a pacientes 
com doenças crônicas, como 
diabetes. Na Alemanha, há 
organizações assistenciais 
para cuidar globalmente das 
populações rurais. 

Todas essas iniciativas con-
vergem em um rico banco 
de dados que outros países 
podem usar para descobrir seu 
caminho no complexo cenário 
do financiamento da saúde. 
Em meio a essa discussão, 
a indústria de tecnologia de 
produtos para saúde também 
caminha para uma participa-
ção mais extensa na discussão 
sobre cuidados de saúde ba-
seados em valor. A ABIMED 
representa cerca de 200 em-
presas de diversos tamanhos 
e origens de capital na área 
de tecnologia avançadas que 
representam aproximadamen-
te 65% do mercado nacional.

Em sua passagem pelo Brasil 
em 2018, o norte-americano 
Joe Flower, especialista em 
 Healthcare Futurist, avaliou 
que muitas perspectivas es-
tavam em metamorfose e tais 
inovações promoviam progra-
mas efetivos, que privilegiavam 
a busca por novo modelo de 
relacionamento com o pa-
ciente e de remuneração para 
os profissionais e serviços de 
saúde. Essa revisão do modelo 
assistencial se faz necessá-
ria no Brasil. Perseverar a 
excelência é o caminho para 
acreditar ser possível tornar o 
sistema de saúde mais eficiente 
e acessível a toda população.

 
(*) - É administrador e presidente 

executivo da Associação Brasileira 
da Indústria de Alta Tecnologia de 

Produtos para Saúde (ABIMED).

Fernando Silveira Filho (*)

Efetiva e escalável, a estratégia de 
Product-led Growth (PLG) aumenta  
a produtividade e conquista clientes

As estratégias de marketing das empresas estão cada vez mais evoluídas, investindo em personalização e experiências 
que agreguem satisfação e qualidade voltadas ao cliente.

Marcelo Eduardo Cosentino (*)

No entanto, é evidente a tendên-
cia para que alguns negócios 
apostem em outras estratégias 

de crescimento, como o Product-led 
Growth (PLG). Na tradução e na prá-
tica o PLG é o “crescimento liderado 
pelo produto”, ou seja, fazer com que o 
próprio produto atenda de forma qua-
lificada a necessidade do usuário e que 
a sua experimentação gere a conversão 
desse usuário em um cliente.

Essa metodologia muda a visão da 
empresa na hora da concepção e de-
senvolvimento do produto, assim como 
também a forma de abordar o usuário. 
Durante o processo de desenvolvimen-
to e aprimoração de um PLG, é preciso 
entender a jornada e torná-la mais 
curta e fácil para o cliente, deixando o 
produto disponível e acessível para uso 
e existem várias formas de fazer isso. 

Há empresas que optam pelo modelo 
freemium, disponibilizando o produ-
to de forma gratuita por um período 
limitado e, depois, o uso passa a ser 
cobrado. Hoje, há muitas empresas que 
utilizam esse modelo, como Google Dri-
ve, Evernote, Spotify, Netflix, Amazon 
Prime, Disney+, entre outros. Usando 
os streamings como exemplo, vemos 
que a dor do cliente é entretenimento 
e, a partir do entendimento do usuário 
de que aquele serviço é de qualidade, 
que as ferramentas disponibilizadas 
ali funcionam, correspondem às suas 
expectativas e sanam sua “dor”, o usu-
ário é convertido em cliente por meio 
de uma assinatura mensal ou anual. 
Em um curto espaço de tempo ele é 
convertido e retido, com a capacida-
de de se tornar um potencializador e 
catalizador de novos usuários a partir 
de sua experiência pessoal.

Por outro lado, não são só serviços 
e produtos por assinatura que são 
aplicáveis à estratégia de PLG. Há 
empresas que optam por disponibilizar 
produtos gratuitos, para que o usuário 
teste ou tenha uma experiência inicial 
com a marca. Dessa forma, conforme 
o feedback do cliente, a empresa 
consegue captá-lo e convertê-lo para 
outros produtos, mais elaborados e que 

botões funcionam ou não na jornada 
do usuário e outras informações, a 
depender das métricas criadas e quais 
objetivos visam – seguindo a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Outra 
vantagem do uso de dados é voltada 
para o marketing do produto ou serviço, 
uma vez que é possível mapear eventos 
recorrentes e criar campanhas em cima 
das melhores qualidades do produto, 
sinalizadas pelos próprios usuários.

Entretanto, não são todas as empresas 
que têm facilidade em se adaptar ou 
utilizar a metodologia do PLG. Com-
panhias B2B, por exemplo, podem ter 
mais dificuldade de aplicação, uma vez 
que os produtos ou serviços são mais 
complexos e exigem peculiaridades 
de implementação para cada empresa-
-cliente, além de que, em muitos casos, 
o usuário do produto não é necessaria-
mente quem tem o poder de decisão da 
aquisição, diferente de uma empresa 
B2C que tem muitos usuários únicos e 
fala diretamente com o consumidor final. 

Independente das particularidades de 
cada tipo de negócio, voltar a atenção 
para o cliente continua sendo a chave do 
sucesso. O PLG só se torna, de fato, uma 
ferramenta poderosa para as empresas 
quando se entendem as dores do usuário 
não apenas para desenvolver um produ-
to que atenda às suas necessidades, mas 
também se pensar no modelo ideal de 
estratégia PLG para atrair, converter e, 
finalmente, fidelizar o cliente. 

(*) É vice-presidente de Segmentos da TOTVS.
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eventualmente possuam um custo mais 
elevado. Há escolas, por exemplo, que 
disponibilizam cursos gratuitos para 
atrair novos estudantes e, a partir dessa 
experiência inicial, eles procuram por 
mais cursos pagos e se tornam clientes 
de longo prazo.

O rápido contato do cliente com o 
produto proporcionado pelo PLG traz 
benefícios para ambas as partes. Do 
lado do cliente, ele conhece e reconhece 
uma nova proposta de valor da empresa, 
percebe rapidamente se aquele produ-
to o satisfaz, soluciona seu problema 
e “gasta” menos em um produto que 
ainda está na dúvida, por exemplo. Para 
a empresa, os benefícios são menor 
custo de aquisição e maior retenção. 
Além disso, os ciclos de vendas ficam 
ainda menores, permitindo investir mais 
tempo aprimorando e potencializando o 
PLG, gerando também um aumento da 
produtividade da empresa em relação 
àquele produto. Por fim, a empresa 
consegue ter acesso a informações e 
feedbacks, proporcionando um proces-
so de correção mais rápido e escalável.

Esmiuçando ainda mais a experiência 
do usuário, é importante destacar que a 
implementação de dados e tecnologias 
de análise são essenciais para correções 
e aprimoramentos no processo de um 
PLG. Dessa forma, o desenvolvedor 
ou fabricante consegue monitorar o 
comportamento do usuário através 
de dados, observando como ele utiliza 
aquele produto ou serviço, quais são 
as ferramentas mais eficientes, quais 

A relação das empresas com o co-
mércio exterior é uma das grandes res-
ponsáveis por movimentar a economia 
brasileira. Seja pela realização da impor-
tação de insumos ou de maquinário para 
a produção, até mesmo na exportação 
do produto final. Dados do Ministério 
da Economia mostram que a corrente 
de comércio brasileira (importação e 
exportação) movimentou US$ 44,246 
bilhões só em setembro de 2021. Mesmo 
com todas as vantagens de se pensar no 
mercado externo, ainda existem alguns 
programas que as empresas acabam não 
usufruindo, ou até mesmo desconhe-
cem. Um bom exemplo é o OEA (Ope-
rador Econômico Autorizado) que tem 
como premissa tornar a empresa uma 
verdadeira parceira da Receita Federal, 
com direito a benefícios e vantagens.

Porém, ainda são poucos os que fazem 
parte do programa: o último relatório da 
Receita mostrou que até julho de 2021, 
apenas 581 certificados foram emitidos e 
108 estão em análise pelo órgão. O ponto 
de destaque é que muito mais do que 
uma simples participação, conseguir o 
certificado pode se tornar um diferencial 
estratégico para os negócios. O fato é que 
uma aproximação com a Receita Federal 
representa mais credibilidade para quem 
quer se colocar no comércio exterior.

Se levarmos em consideração apenas a 
exportação de produtos, podemos elencar 
vantagens como aumento de vendas e de 
produtividade, aumento de market share, 
crescimento da empresa e muitas outras. 
Dentro desse cenário, o OEA pode ser 
um apoio, pois garante benefícios como 
agilidade e redução de custos no fluxo 
internacional. Ou seja, além dos benefí-
cios que o próprio comércio exterior traz 
para uma empresa, há ainda os incentivos, 
que podem tornar o mercado muito mais 
competitivo.

Além disso, vale dizer que essas 
companhias ganham ainda espaço na 
deliberação e participação em questões 
de mercado. Isso acontece pois com a 
certificação, empresas passam a ter voz 
ativa nas decisões do comércio exte-
rior, com a participação nos fóruns, por 
exemplo. Por este motivo, o conselho 
que dou para as empresas que já pensam 
em participar do programa é: esse é o 
momento ideal para ingressar.

Os benefícios também são a facilitação 
dos processos aduaneiros, tanto em ter-
ritório nacional quanto fora do país, tudo 
considerando as modalidades da certifi-
cação e a função do operador na cadeia 
logística. Com a OEA há a possibilidade 
de utilização da logomarca do programa, 
gerando maior visibilidade. Também é 

válido considerar a importância de um 
ponto de contato na Receita Federal, 
da resposta à consulta de classificação 
fiscal em até 40 dias, a desobrigação de 
garantia na admissão temporária para 
utilização econômica, carga pátio por 
24h no modal aéreo, registro antecipado 
da declaração de importação por meio 
aquaviário, dentre outros.

É importante trazer que a previsão 
é que em um futuro próximo, as com-
panhias certificadas terão ainda mais 
benefícios. A criação do OEA-Integrado 
já tem atraído importantes agentes, como 
é o caso da Secretaria de Comércio Exte-
rior e há expectativas para a entrada de 
outros órgãos, como Exército e ANVISA, 
o que ampliaria o pacote de vantagens. 
Em um momento de forte concorrência 
como o que vivemos, a visibilidade que 
o OEA traz, inclusive para outros países 
onde o Brasil mantém acordo de reco-
nhecimento mútuo, como é o caso de 
Uruguai, China, Bolívia, Peru, México e 
Colômbia, é um fator que pode abrir inú-
meras possibilidades para a sua empresa.

(Fonte: Fábio Pizzamiglio é diretor da Efficienza, 
empresa fundada em 1996 com o intuito de 

prestar serviços de assessoria em comércio 
internacional, a Efficienza se destaca como 

solução integral na área de despacho aduaneiro, 
logística internacional e assessoria em comércio 

internacional).

Como a certificação no OEA pode acirrar a 
competitividade entre as empresas


