
Segurança e tecnologia 
guiam o novo 

mercado de eventos

O setor de eventos 
foi um dos primeiros 
a paralisar suas 
atividades por conta 
da pandemia

Para se ter noção, esti-
ma-se que o mercado 
tenha tido prejuízo 

de R$ 270 bilhões entre 
março e dezembro do ano 
passado, além das inúmeras 
empresas quebradas e pro-
fissionais, que, de uma hora 
para outra, perderam seus 
empregos ou paralisaram 
sua atuação. 

Segundo o Sebrae, as 
perdas impactaram 98% do 
segmento, que conta com 
mais de 560 mil empresas 
no país. Entretanto, o avan-
ço da vacinação aponta uma 
luz para o setor, que mesmo 
devagar, já começa ensaiar 
uma retomada com uma 
oferta abrangente de even-
tos em função da demanda 
reprimida. 

Ainda assim, o mundo não 
é mais o mesmo desde 2019 
e com o setor de eventos 
não poderia ser diferente. 
Pontos como segurança e 
tecnologia serão a chave 
para garantir a satisfação 
dos usuários. Por mais 
que as autoridades públi-
cas promovam o retorno 
gradativo dos eventos, é 
necessário entender que o 
consumidor está atento se 
o evento oferece as medidas 
mínimas necessárias para 
que ele se sinta seguro. 

Um evento desorgani-
zado, com aglomerações 
por todo o lado, não vai 
conseguir se manter por 
muito tempo. No que 
tange à segurança, a orga-
nização dos eventos deve 
ter atenção a pontos como 
aglomeração (como filas 
para compras de produtos 
ou para entrada e saída), 
e os locais deverão ser 
mais arejados e melhor 
planejados. 

Já a tecnologia entra 
justamente para trazer faci-
lidades na hora de comprar 
o ingresso, bebida, comida, 
sair do evento ou escolher 
uma mesa, por exemplo, 
deixando a jornada mais 
agradável e fazendo toda 
a diferença. Uma pesquisa 
realizada pela Associação 

Brasileira de Agências 
de Viagens Corporativas 
(Abracorp), mostrou que 
mais de 40% das empresas 
esperam que 2022 tenha 
uma retomada dos eventos 
de maneira próxima a 2019, 
isso contando apenas as 
feiras corporativas. 

E vale dizer que o seg-
mento como um todo é 
muito maior e chega a movi-
mentar mais de 13% do PIB 
brasileiro. Porém, só terá 
vez nesse mercado quem, 
além de apostar em segu-
rança e tecnologia, estiver 
atento à experiência do 
cliente. As pessoas foram 
obrigadas a aprender a se 
divertir e serem felizes sem 
sair do conforto de casa. 
Atualmente, o ato de pedir 
uma comida, juntar alguns 
amigos e assistir a um show 
online é certamente um for-
te concorrente ao mercado 
de eventos. 

Principalmente se na 
ocasião em que ele prefe-
rir sair não ficar satisfeito 
com a experiência fora de 
casa. Por exemplo, como a 
oferta vai ser abrangente, 
o consumidor poderá es-
colher entre três shows de 
samba no mesmo sábado. 
Certamente, ele vai preferir 
ir naquele que oferece a 
melhor experiência. Desde 
a compra do ingresso até 
o pagamento da conta e 
consumo no evento. 

É por isso que a expe-
riência e a personalização 
serão fundamentais na 
oferta de eventos e shows. 
Conhecer o cliente não 
é mais opcional. Em um 
mercado no qual a demanda 
vai ser altíssima, vencerá 
quem souber exatamente o 
que cada consumidor está 
buscando. 

As pessoas querem vol-
tar à vida normal, porém 
o mundo mudou com a 
pandemia da Covid 19. A 
tecnologia avançou uns 5 
anos em 1. Então é hora 
de olhar para o mercado e 
pensar. Como posso fazer 
para entregar a melhor 
experiência para o meu 
cliente? Quem achar essa 
resposta vai sair na frente! 

(*) - É CEO da MEEP, empresa de 
tecnologia especializada na oferta 

de soluções para o mercado de 
entretenimento.
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Para atingir estes obje-
tivos, não basta ape-
nas desenvolver uma 

plataforma de e-commerce. 
Para ajudar os varejistas 

nesta jornada, Thiago Ma-
zeto, diretor comercial e de 
marketing da Tray, pensou 
em algumas dicas valiosas 
para quem já possui e para 
quem ainda pensa em se 
inserir no ambiente digital 
de vendas: 
 1) Plataforma própria 

de e-commerce - Você 
pode iniciar sua jorna-
da no e-commerce do 
zero ou trazer sua loja 
física para o ambiente 
virtual. A escolha de 
um layout adequado 
ou personalizado é 
fundamental para que 
sua plataforma fique do 
jeito que deseja. Além 
disso, é fundamental 
que sua ferramen-
ta garanta que você 
possa controlar todas 
as funcionalidades e 
administração do site 
por meio de um painel 
de configurações com-
pleto e intuitivo. 

 2) Presença em market-
places - Estar presen-
te em marketplaces 

Estar presente em marketplaces do Brasil é uma importante 
vitrine para apresentar seus produtos.

O Meu Financiamento Solar, maior 
fintech de crédito para energia solar do 
Brasil, que nasceu como um spin-off do 
Portal Solar e em 2020 se tornou uma 
joint-venture com o Banco BV, tem muitos 
motivos para celebrar este dia primeiro 
de outubro, no qual completa um ano. 

Fortalecendo seu posicionamento como 
plataforma 100% digital, que torna o uso 
de sistemas fotovoltaicos mais acessível, 
a empresa ultrapassou a marca de 40 mil 
propostas pagas - 70% delas voltadas a 
instalações residenciais -, com cerca de 18 
mil solicitações de financiamento por mês 
- somando aproximadamente R$15 bilhões 
em originação de leads. Diferente do que 
muitos pensam, não é preciso ter uma quan-
tia exorbitante de dinheiro para produzir a 
própria energia utilizando a luz solar. 

A fintech cobre 100% do projeto - no 
valor de até R$ 500 mil para pessoas físi-
cas, e R$ 3 milhões para pessoas jurídicas 
-, com parcelamento de até 84 vezes, e 
120 dias para começar a pagar. Para se 
ter uma ideia do perfil de quem busca 
crédito para instalar sistemas de energia 
solar, 48% têm renda mensal de menos 
de R$ 5 mil, outros 22% ganham de R$ 
5 mil a R$ 10 mil. 84% dos pedidos de 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Harvard Business School 

reporta que, paradoxalmen-
te, ao invés de otimizá-lo, 
os softwares de análise de 
currículos vêm prejudicando 
o processo de seleção de pes-
soal. Esse tipo de aplicativo, 
usado por empregadores 
para filtrar candidatos a em-
pregos, está rejeitando, de 
forma equivocada, milhões 
de candidatos viáveis, diz 
estudo efetuado por pesqui-
sadores de Harvard. 

Esses aplicativos são usa-
dos por 75% dos emprega-
dores dos Estados Unidos, 
chegando a 99% das em-
presas Fortune 500 e foram 
adotados em resposta a um 
aumento nas candidaturas 
a empregos feitas por meios 
digitais a partir dos anos 
1990. A tecnologia tornou 
mais fácil para as pessoas 

A mecânica exata de como os softwares rejeitam candidatos 
indevidamente é variada.

Transformação digital dos PMEs 
para o setor de commerce

Com o aumento no número de lojas virtuais, crescem também os desafios para que os empreendedores 
não apenas consigam se inserir, mas também prevalecer e obter sucesso a longo prazo nas vendas online

interaja com o conte-
údo de forma prática e 
classifique a qualidade 
dos produtos e servi-
ços oferecidos. 

 4) Meios de pagamen-
to - Para garantir 
que a experiência do 
cliente seja integral-
mente satisfatória, é 
fundamental que o 
lojista adicione à sua 
loja virtual um sistema 
completo de meios de 
pagamento, capaz de 
integrar as formas de 
captura física e online, 
além de oferecer siner-
gia com a plataforma 
de e-commerce de 
forma segura e eficaz. 

  A opção por um meio de 
pagamento que ofereça 
cobertura e suporte 
para clientes e lojistas 
por meio de sistemas 
inteligentes de análise 
antifraude é percebida 
como uma estratégia 
crucial não apenas 
na conclusão de uma 
venda, mas também 
no aumento das chan-
ces de recorrência em 
vendas futuras. - Fonte 
e outras informações: 
(www.tray.com.br).
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do Brasil é uma im-
portante vitrine para 
apresentar seus pro-
dutos a um grande 
número de pessoas, 
especialmente durante 
as etapas iniciais de sua 
jornada. Cabe ressaltar 
que, em alguns casos, 
é possível realizar o 
gerenciamento de pe-
didos, cadastros, fotos, 
anúncios ou estoque 
pelo painel de sua 
plataforma própria, 
permitindo que você 
não dependa de apenas 
um canal de vendas e 
conte com a mesma 

segurança e facilidade 
encontrada no seu site. 

 3) Social commerce - 
Hoje, muitos consumi-
dores online recorrem 
às redes sociais para 
pesquisar informações 
sobre seus itens de 
desejo, assim como 
avaliações de outros 
clientes, comparação 
de preços entre as lo-
jas. Por isso, a adoção 
de estratégias de social 
commerce é essencial 
para oferecer integra-
ção da loja virtual às 
mídias sociais, permi-
tindo que o usuário 

Acesso a crédito permite avanço no 
uso de energia solar

desafogar as hidrelétricas, o investi-
mento em energia solar e o avanço 
dela se mostra cada vez mais urgentes 
e fundamental, e temos trabalhado 
incansavelmente para contribuir 
com esse processo”. Nessa missão de 
inovar e levar energia solar a mais pes-
soas, a fintech conta com instaladores 
parceiros - mais de 22 mil empresas 
cadastradas em sua plataforma, entre 
MEIs, microempresas, entre outros. 

Eles ficam encarregados de enviar 
as propostas dos clientes, podem 
acompanhar o andamento do pedido 
online, em tempo real, e mediante a 
proposta paga, recebem pela instala-
ção do sistema solar fotovoltaico. Em 
desenvolvimento contínuo. 

A expectativa de crescimento em 
financiamentos efetivados até o fim 
do ano é de 150% acompanhando 
a estimativa otimista do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
de que ainda este ano a energia solar 
seja responsável por 2,7% da produ-
ção energética do Sistema Interligado 
Nacional do país. - Fonte e outras 
informações: (www.meufinancia-
mentosolar.com.br).
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financiamento feitos à fintech vêm de pessoa 
física e 16% de pessoa jurídica. 

Para Carolina Reis, diretora comercial da 
fintech, as pessoas estão identificando as inú-
meras vantagens de utilizar energia solar e, com 
fácil acesso a crédito, estão apostando nessa 
mudança que faz bem para o bolso e para o 
meio ambiente. “É gratificante poder promover 
a introdução de milhares de brasileiros ao uso 
de fontes renováveis de energia, ainda mais em 
tempos de crise hídrica. 

Com a necessidade de uma nova matriz 
energética para suprir a demanda no país e 

Não é preciso ter uma quantia exorbitante 
de dinheiro para produzir a própria 

energia utilizando a luz solar.

Software para análise de currículos: solução ou problema? 
se candidatarem a empre-
gos, mas também tornou 
mais fácil para as empresas 
rejeitá-las. 

A mecânica exata de 
como os softwares rejeitam 
candidatos indevidamente é 
variada, mas geralmente se 
origina do uso de critérios 
excessivamente simplistas 
ou equivocados para clas-
sificar os candidatos como 
“bons” ou “ruins”. Como 
exemplo, alguns sistemas 
rejeitam automaticamente 
candidatos com lacunas de 
mais de seis meses em seu 
histórico de empregos, sem 
nunca perguntar a causa 
dessa ausência. 

Essa lacuna pode ser devi-
da a uma gravidez, por estar 
o candidato cuidando de um 
membro da família doente, ou 
simplesmente por causa da 
dificuldade de encontrar um 
emprego durante a recessão. 

média 120 candidatos; no 
final da década esse número 
subiu para 250 candidatos e 
as empresas responderam 
a esse dilúvio implantando 
filtros extremamente rígidos 
em seus softwares de análise 
de currículos. 

Com mais candidatos viá-
veis rejeitados, aumentou o 
número de currículos reme-
tidos. Esse tipo de aplicativo 
se tornou um grande negócio 
por si só. Com o passar dos 
anos, a automação passou 
a ser utilizada em quase 
todas as etapas do processo 
de recrutamento: sistemas 
de busca de profissionais, 
gerenciamento de relacio-
namento com candidatos, 
agendamento, verificações 
de histórico, seleção e ava-
liações. O mercado global de 
tecnologia de recrutamento 
chegou a US$ 1,75 bilhão em 
2017 e deve atingir US$ 3,1 

bilhões em 2025. 
As empresas parecem 

estar cientes desses pro-
blemas. Quase nove em 
cada dez executivos entre-
vistados durante o estudo 
disseram que sabiam que 
os aplicativos que usavam 
estavam erroneamente eli-
minando candidatos viáveis, 
com alguns dizendo que vi-
nham explorando maneiras 
alternativas de contratar 
candidatos. 

Mas, como observam os 
autores do estudo, corrigir 
esse problema exigirá a 
revisão de muitos aspectos 
do sistema de contratação, 
desde os quais as empresas 
procuram candidatos até 
como esses aplicativos são 
construídos e utilizados. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, 
é professor da Faculdade de Com-

putação e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
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Exemplos mais específicos 
citados por um dos autores 
do estudo, Joseph Miller, 
em uma entrevista ao The 
Wall Street Journal, incluem 
hospitais que só aceitaram 
candidatos com experiência 
em “programação de compu-
tadores” em seus currículos, 
quando tudo de que preci-
savam eram trabalhadores 

para inserir dados de pacien-
tes em computadores. 

A dependência excessiva 
de software no mundo das 
contratações parece ter 
criado um ciclo vicioso: mais 
pessoas se candidatam - no 
início dos anos 2010, os 
anúncios de empregos de 
nível médio em ambientes 
corporativos atraíam em 


