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2021 sem dúvida alguma foi um ano de muitos desafios. A 
pandemia trouxe incertezas e um novo olhar para a vida, para 
os setores e para o mercado em geral. Nos últimos meses, com 
uma estabilização na crise sanitária, o Brasil foi cenário de alta 
na inflação e uma das maiores crises hídricas vivenciadas. Para 
2022 ainda são previstas altas constantes no preço da energia, 
fator esse desencadeado pela questão climática e erros de pla-
nejamento do governo.  

Setor Elétrico: perspectivas de novos investimentos 
em 2022

Com um olhar otimista para o que nos aguarda em 2022, refleti-
mos sobre tudo o que aprendemos ao longo do último ano durante 
a pandemia e prevemos como esses insights afetarão as tendências 
tecnológicas do futuro. Vislumbramos um futuro animador - com mais 
soluções para os modelos de trabalho híbrido e foco na tecnologia 
como uma força do bem.  

Dez previsões para 2022: como a tecnologia 
moldará a próxima realidade híbrida

Com o fim de 2021, especialistas e líderes do mercado iniciam 
suas apostas sobre as principais tendências tecnológicas que serão 
adotadas pelas empresas em 2022. Não é novidade que a pandemia 
acelerou, e muito, o processo de digitalização das companhias 
brasileiras. No entanto, com a consequente mudança de compor-
tamento dos consumidores, muitas inovações ainda estão por vir 
em neste ano.  

Inovação nas empresas: o que esperar do mercado de 
tecnologia em 2022
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Negócios em Pauta

Ford lança novas versões motorhome  
na Europa

A Ford Transit é conhecida pela versatilidade de aplicações e, na 
Europa, onde é um dos veículos mais tradicionais do mercado e líder 
do segmento de vans há seis anos, oferece até uma versão motorho-
me. Essa linha acaba de ganhar dois novos modelos, a Transit Nugget 
Active e a Transit Nugget Trail, que além de vir equipados com tudo 
o que se espera de uma casa sobre rodas investem na esportividade e 
sofisticação. O segmento de motorhomes cresceu mais de 20% no ano 
passado na Europa, devido à procura das pessoas por novas formas 
de viajar com mais privacidade e isolamento. Tem a aparência de um 
SUV de luxo. Seus requintes incluem assoalho de madeira clara estilo 
deck de lancha, bancos em couro, iluminação de LED com controle de 
tonalidade e toldo na varanda (Imprensa Ford).     Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: media.ford.com
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Startup realiza encontros para mulheres  
em início de carreira na tecnologia

@A presença feminina no setor de tecnologia sempre foi marcada 
pela diferenciação entre oportunidades para os homens e para as 

mulheres. Apesar desse cenário estar mudando aos poucos, o segmen-
to ainda continua muito masculinizado. De acordo com a pesquisa da 
empresa de tecnologia “Revelo”, que conecta candidatos a vagas desse 
setor, em 2020, as mulheres ocupavam 12% das vagas na carreira de 
tecnologia, com um crescimento de 1,1% comparado aos 10,9% regis-
trados em 2017. O propósito da mentoria é guiar mulheres que estão 
começando suas carreiras na área de tecnologia e reforçar a presença 
feminina no segmento. Os próximos encontros acontecerão neste mês, 
trazendo um novo desafio e debatendo o papel da mulher na Tecnologia 
da Informação (TI), além de contar com um bate-papo para tirar dúvi-
das sobre o primeiro emprego antes das apresentações sobre o desafio 
proposto. Participe da mentoria: https://dev.to/devgirlsmentor.    Leia a coluna completa na página 2

Изображения пользователя Aleksey_CANVA

O Gartner, consultoria de mercado 
em tecnologia, anunciou no mês 
passado as doze tendências 
estratégicas em tecnologia que 
devem ser exploradas por líderes 
do setor em 2022.

São elas: Inteligência Artificial Gene-
rativa, Data Fabric (Malha de dados), 

Empresa Distribuída, Plataformas Nativas 
da Nuvem, Sistemas Autônomos, Inteligên-
cia de Decisão, Aplicações compositivas, 
Hiperautomação, Cálculo de melhoria de 
privacidade, Malha de segurança ciberné-
tica, Engenharia de Inteligência Artificial 
e Experiência Total (TX).

Diante deste cenário de tendências pelo 
Gartner, há também outros canais que foram 
impulsionados pela chegada da pandemia 
no Brasil e no mundo, e que muito pro-
vavelmente seguirão fortes em 2022. Os 
marketplaces, por exemplo, espaços virtuais 
onde se faz comércio eletrônico no sentido 
mais amplo, cresceram 52% em 2020, o que 
resultou em R$ 73,2 bilhões para a catego-
ria, de acordo com dados do Ebit/Nielsen, 
durante o Marketplace Conference 2021. 

 
Ainda de acordo com este levantamento, 

o e-commerce, outra tendência que seguirá 
em alta no ano que vem, alcançou a marca 
histórica de R$ 87 bilhões no Brasil em 
vendas em 2020, o que representa um 
crescimento de 41% em relação a 2019. 

Para João Alfredo Pimentel, empreende-
dor digital serial na área da Tecnologia da 
Informação e também investidor fundador 
do Scalexopen, fundo de investimento ven-
ture capital para startups em estágio seed 
e pré-seed, muito desse cenário disruptivo 
que temos nos dias atuais nos marketplaces 
e e-commerces se deve à aceleração que 
tivemos por conta da pandemia.

“Todas as áreas da economia têm espa-
ço para as startups. Em ambos os casos, 

Marketplaces, e-commerces e startups: 
lições e aprendizados de 2021
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especificamente, tivemos um processo de 
transformação digital muito acelerado. As 
cadeias de distribuição, por exemplo, fo-
ram fortemente impactadas e alteradas no 
mundo inteiro por conta do Coronavírus”, 
explica Pimentel.

A partir do momento em que as empresas 
se viram com os comércios fechados, além 
de restrições para os distribuidores e a 
indústria, tudo o que estava sendo sendo 
colocado em pauta no quesito digital foi 
acelerado. “Não tem muita coisa nova, 
mas tudo foi intensificado. Ou seja, as 
companhias que não tinham vendas digi-
tais, que não trabalhavam com o delivery 
e não proporcionavam essa comodidade 
aos consumidores, ficariam para trás”, diz. 

Aos poucos, com a reabertura da econo-
mia, alguns processos voltarão ao normal. 
Porém, eles retornarão à normalidade 
pautados pelo omnichannel - ao qual as 
organizações usam para melhorar a ex-
periência do usuário e conduzir melhores 
relacionamentos com seu público -, uma vez 
que a população estará mais acostumada 
com o conforto e flexibilidade de compras 
pela internet em 2022.

Além do marketplace e e-commerce, o 
mercado de startups no Brasil e no mundo 

vem batendo recordes de crescimento. Isso 
porque, de 2016 a 2021, o Brasil foi de 5 mil 
para 13 mil startups espalhadas por 692 cida-
des, de acordo com um relatório de impacto 
do Google for Startups. No entanto, 2021 
já registra recorde histórico no volume de 
investimentos diretos por grandes empresas 
em startups, companhias de base tecnológica 
e com alto potencial de crescimento.

 
De acordo com levantamento da 100 

Open Startups, plataforma líder em open 
innovation, dados do ranking mostram 
que cerca de 80% dos acordos de open 
innovation registrados no último ano im-
plicam em transferência de recursos da 
empresa maior à startup, e o valor médio 
desses contratos cresceu de R$ 140 mil, em 
2020, para R$ 270 mil, em 2021 - o valor 
total de contratos de inovação aberta entre 
corporações e startups em estágio inicial 
no período foi de R$ 2,2 bilhões.

“A pandemia, por exemplo, trouxe 
uma grande crise econômica, com alta 
inflação e colapso sanitário, mas também 
abriu oportunidades para aceleração dos 
negócios. O número de startups que estão 
sendo criadas é enorme, o que gera uma 
competitividade muito bacana para todos 
os setores”, finaliza. - Fonte e outras in-
formações: (http://scalexopen.com.br/).

RETER OS MELhORES TALENTOS é FuNDAMENTAL

RETENçãO DE PROFISSIONAIS é O CAMINhO 
PARA SuPERAR O APAGãO DA MãO DE ObRA

    Leia na página 6

Royal Face oferece 185 novas vagas  
de emprego em 14 estados

@O ano terminou com várias vagas de emprego no país. Com a flexi-
bilização e a reabertura, muitas marcas passaram a contratar novos 

colaboradores. Uma das áreas que tem oferecido vagas é a de Saúde, 
Beleza e Bem-estar. Nesse cenário, a Royal Face - rede de franquias 
brasileira de clínicas especializadas em estética facial e corporal - cres-
ceu mais de 200% mesmo na pandemia e está oferecendo 185 vagas de 
emprego, em 14 estados do Brasil. Os empregos oferecidos são para 
analista de marketing, analista de compras atendente comercial, ava-
liador, biomédico esteta, consultor comercial, consultor de expansão, 
esteticista, farmacêutico, recepcionista, gerente área técnica e gestor 
comercial. Os salários variam de R$ 1,5 mil a mais de R$ 5mil. A maio-
ria das vagas da Royal Face exige experiência na área. A escolaridade 
varia de ensino médio para os cargos da área comercial, serviços gerais 
e recepcionista, curso tecnólogo em estética para esteticista e superior 
para gestor. Os candidatos a biomédicos estetas devem ter cursado a 
pós-graduação ou habilitação em estética.

Isenção para o DPVAT 
Pelo segundo ano seguido, os moto-

ristas ficarão isentos de pagar o Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causa-
dos por Veículos (DPVAT). A medida 
foi aprovada pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados, órgão vinculado 
ao Ministério da Economia. A isenção 
pôde ser concedida porque existe um 
excedente de recursos no fundo da 
Caixa que administra os recursos do 
DPVAT, para cobrir os prejuízos com 
acidentes de trânsito.
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