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A evolução 
da internet no Brasil

A internet começou 
como uma inovação 
financiada pelos 
militares no início dos 
anos 1960, como um 
importante meio de 
comunicação

Durante a Guerra Fria, 
os EUA queriam uma 
forma de comunica-

ção descentralizada, que 
continuasse ativa mesmo 
se uma parte dos servidores 
fosse atacada. Já no Brasil 
ela chegou pelo mundo 
acadêmico, conectando 
em 1981 um laboratório 
norte-americano à Fapesp. 
E como a internet mudou 
nestes 40 anos no país, 
não é mesmo? As conexões 
que antes não chegavam a 
100Kbps hoje passam nas 
grandes cidades, em planos 
básicos, de 100 Mbps. 

Com o leilão do 5G, rea-
lizado em novembro, cres-
cem as expectativas para 
a chegada da tecnologia, 
que irá aumentar ainda 
mais estes valores, permi-
tindo o acesso remoto com 
grande velocidade, largura 
de banda e baixa latência. 
Esse avanço vai permitir o 
desenvolvimento de novas 
tecnologias que antes eram 
inviabilizadas pela quali-
dade da conexão. E essa 
inovação vai afetar a todos, 
dos usuários às empresas de 
todos os portes.

Por exemplo, durante a 
minha graduação, entre 
1997 e 98, participei de 
um experimento de ensino 
a distância, que buscava 
criar uma estrutura digital 
de aulas entre universida-
des. O que hoje é comum, 
sendo possível o acesso 
de qualquer notebook ou 
mesmo smartphone, na 
época, dadas as limitações 
de conexão, criava uma 
experiência limitada e 
extremamente frustrante. 
Imagine hoje você em uma 
videoaula em uma péssima 
conexão. 

Os travamentos que você 
vai enfrentar. Na época a ex-
periência de uso era muito 
pior que isso. Com a evolu-
ção da internet será possível 
acelerar o desenvolvimento 
e fazer funcionar - e bem 
- produtos que hoje ainda 
são inviáveis. A internet das 
coisas (IoT) não será ape-
nas uma interface de voz em 
casa, mas sim ver o mundo 

funcionando independente 
da ação humana. 

E isso trará muitos bene-
fícios ao varejo, da grande 
loja ao microempreen-
dedor, seja em pop-ups 
aparecendo quando você 
esquece de comprar algo 
no supermercado, logística 
descentralizada e inteligen-
te que acelera as entregas 
com base em dados, a 
espelhos inteligentes em 
lojas que tiram as suas 
medidas e fazem as me-
lhores sugestões de peças 
e tamanhos, conectando 
diversos vendedores que 
poderão, com base nessas 
informações, oferecer no-
vos produtos e personalizar 
ainda mais essa experiência 
de compra. 

Essa será a união do digi-
tal com o físico, que permite 
ativar áreas dos negócios 
que hoje não estão habilita-
das. Uma característica in-
teressante deste progresso 
tecnológico é a massificação 
cada vez mais rápida destas 
tecnologias. A criação de 
um site ou de uma loja vir-
tual antes acessível apenas 
aos grandes players através 
de uma robusta estrutura 
própria e equipes dedicadas 
passou para algo tão simples 
e rápido que pode ser feito 
de um simples smartphone. 

O próprio metaverso, em 
alta por causa dos anúncios 
recentes do Facebook, é um 
novo território tecnológico, 
um terreno fértil para as 
grandes corporações que, 
em breve, estará também 
mais acessível para as 
PMEs.

Mas esse avanço não vai 
extinguir tecnologias já 
existentes. Como exemplo, 
a TV não acabou com o rá-
dio, o carro não acabou com 
a bicicleta e o WhatsApp 
não acabou com o e-mail. 
Apesar das novidades que 
já estão no mercado e outras 
que irão surgir, algumas 
formas de comunicação 
continuam firmes. 

O grande desafio é evoluir 
essas plataformas, como o 
e-mail mencionado, sites 
etc., para que não fiquem 
obsoletos e acompanhem 
a evolução da jornada do 
consumidor.
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Após um período bas-
tante desafiador, mar-
cado pela pandemia, 

muitos empreendedores 
veem em 2022 uma oportu-
nidade para uma retomada 
mais efetiva, embora as 
previsões de analistas de 
mercado e economistas para 
os próximos 365 dias ainda 
sejam bastante cautelosas. 

A Ômicron, nova varian-
te do Coronavírus, que já 
se alastra pelo mundo, e 
a realização das eleições 
no Brasil são pontos de 
atenção importantes em 
um momento que ainda é 
de muitas incertezas. No 
entanto, quem empreende 
e deseja manter a expansão 
de suas atividades no novo 
ano, deve compreender que 
o sucesso do seu negócio 
depende muito mais de sua 
capacidade de gestão e do 
engajamento da sua equipe 
do que de variáveis externas.

Segundo Leonardo Ris-
chele, consultor do Aquila, 
consultoria internacional 
especializada em gestão 
por resultados, o principal 
segredo das empresas que 
alcançam as suas ambições 
mais ousadas é a qualidade 
do planejamento. “1º de 

O sucesso do negócio depende mais de sua capacidade de gestão 
e do engajamento da sua equipe do que de variáveis externas.

Perspectivas para os negócios: 
planejamento antevê incertezas
Início do ano e as projeções para o futuro se proliferam, principalmente quando falamos de perspectivas 
para o mundo dos negócios

ter consistência e entender 
que gerenciar não é resolver 
problemas ou bater metas, é 
antecipar o futuro que você 
pretende construir com o 
seu negócio.

 A gestão é um caminho 
sem volta e a palavra de 
ordem para 2022 é planeja-
mento. Em um ambiente tão 
competitivo, não há espaço 
para improvisação estratégi-
ca”, destaca. O ano de 2022 
deve ser bastante promissor 
para os segmentos mais 
afetados pela pandemia nos 
últimos dois anos. Entrete-
nimento e shows, alimen-
tação fora do lar e turismo 
devem recuperar o fôlego no 
próximo ano, devido a uma 
demanda represada e o re-
torno de diversas atividades 
presenciais. 

Já os setores que mantêm 
um relacionamento mais 
próximo com os governos 
Federal ou Estadual, podem 
enfrentar mais instabilida-
des, devido às eleições que 
se aproximam. “Mas, na 
prática, é como a empresa 
se planejou que fará a dife-
rença”, finaliza o consultor 
do Aquila. - Fonte e outras 
inforçaões: (https://www.
aquila.com.br/).

janeiro é apenas um dia no 
calendário. Quem pensa em 
planejamento apenas nesta 
época do ano tende a estar 
mais exposto às volatilidades 
de mercado”, explica. 

Nesse sentido, um bom 
planejamento deve antever 
riscos, ou seja, trazer exer-
cícios que simulem como 
a empresa se comportará 
perante cenários externos 
ainda  incertos. “Só assim 
é possível enfrentar os pe-
ríodos de inconstância com 
mais tranquilidade e manter 
os investimentos em cur-
so”, diz. Para Rischele, não 

importa se uma empresa é 
pequena ou grande, é pre-
ciso ter planos e projetos 
bem definidos para que 
bons resultados possam ser 
alcançados. 

“Os empreendedores de-
vem se preocupar menos 
com questões macroeconô-
micas e mais com como se re-
lacionam com o seu próprio 
mercado, um ecossistema 
formado basicamente por 
seus clientes, não clientes 
e concorrentes”. Um empre-
endimento sem uma gestão 
de excelência está fadado 
ao insucesso. “É preciso 

pe
sh

ko
v_

ca
nv

a

Rovaniemi Participações S.A.
(Em Constituição) - Ata de Assembleia Geral de Constituição

Aos 17/06/2021, às 10h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Gustavo França Pianucci, e 
Secretário: Maximiliano José Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de 
S.A. sob a denominação de Rovaniemi Participações S.A., e Estatuto Social da Companhia, que se 
encontra registrado e arquivado na sede da Companhia. SP/SP. Jucesp/ NIRE nº 3530057198-3 em 
01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A coleta e uso de dados para diversos fins já é algo que 
existe há muito tempo, em diversas áreas, inclusive análise de 
produtividade das pessoas. O People Analytics é uma solução 
estratégica para todas as organizações e pode ajudar dando 
visibilidade sobre diversos processos que antes eram obscuros, 
além de adicionar insights relevantes. 

Nesse contexto, a triggo.ai, startup focada em desenvolver 
produtos e soluções personalizadas voltadas para Data Analy-
tics e Inteligência Artificial, explica o porquê o uso do People 
Analytics pode trazer resultados eficientes para as empresas. 
A modernização constante faz com que os sistemas sejam hí-
bridos, dinâmicos, distribuídos e funcionais a partir de diversos 
componentes que produzem uma grande quantidade de dados. 

“Com o People Analytics é possível facilitar a gestão de equi-
pes, analisar de maneira estratégica como cada colaborador 
funciona dentro da instituição e assim, contribuir em tomadas 
de decisões mais assertivas”, explica Pedro Folim, head de 
produtos da triggo.ai. Apesar de apenas 4% das empresas 
estarem utilizando People Analytics, segundo dados da Bain & 
Company, sua implementação tem uma série de benefícios de 
curto a longo prazo. 

Desde a identificação de questões que causam problemas de 
retenção de profissionais até a sugestão de melhorias no envol-
vimento da equipe e no comportamento de gerenciamento. As 
práticas adequadas de análise de pessoas podem ampliar os efeitos 
positivos que o RH pode ter. Ao aplicar o poder da inteligência 
artificial (IA) a grandes conjuntos de dados de pessoas e problemas 
de negócios complexos, o People Analytics auxilia na tomada de 
decisões da área de gestão de pessoas de uma empresa.

Com o uso desses dados, o RH pode considerar o que é 
importante para os funcionários de uma organização e pode 
fornecer planos de execução para usar o recurso de maneiras 
que sejam benéficas não só para os colaboradores, mas também 
para a empresa de maneira geral. 

O trabalho dessa ferramenta pode contribuir com a escolha de 
perfis mais adequados para uma função, identificar padrões de com-
portamento, projetar planos de desenvolvimento para impulsionar 
o desempenho dos funcionários, mapear tendências de turnover 
dentro da organização e apresentar estratégias de retenção.

A importância do People Analytics 
para a gestão de pessoas

“Uma solução de People Analytics pode ser capaz de atuar 
muitas vezes para notar problemas que não seriam facilmente 
percebidos por humanos, devido à complexidade envolvida, 
incluindo a previsão de cenários futuros. O que ajuda a reduzir 
atividades operacionais da área de gestão de pessoas, evitando 
o desperdício de tempo e a tomada de decisões de maneira 
pouco precisa”, diz Folim.

É importante reforçar que as tecnologias de análise de 
dados não vieram para substituir operadores humanos por 
sistemas automatizados. O People Analytics, em conjunto com 
bons profissionais de RH para colocar em prática os insights 
gerados pelas informações obtidas pelo sistema, é o que vai 
fazer a diferença. 

E, de acordo com uma pesquisa da Visier, as organizações 
com uma função avançada de análise de pessoas superam as 
organizações emergentes com margens de lucro 56% mais altas e 
um retorno 22% maior sobre os ativos. “A transformação digital 
nada mais é que a digitalização dos processos de negócios para 
tornar a organização mais eficiente, ágil e competitiva. E isso 
inclui, também, a área de gestão e pessoas”, finaliza Folim. - 
Fonte e mais informações: (https://triggo.ai/).

A transformação digital torna a organização mais eficiente, 
ágil e competitiva.
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O Compliance abrange a promoção de 
uma cultura de integridade e o respeito 
às leis, às regulamentações e às políticas 
internas. 

É um conceito que se estabeleceu no 
mercado. E sustentabilidade? Para ser 
sustentável precisa ser verde? É filan-
tropia? É ser contra o capitalismo? É 
ser uma igreja? Ainda há a necessidade 
de conscientizar as pessoas no tema 
sustentabilidade, pois há relação com a 
economia verde, engloba a preocupação 
com os impactos junto aos stakeholders 
(o que inclui a filantropia), mas é algo 
ainda mais estratégico e amplo. 

Um ponto fundamental é entender 
que o assunto está relacionado à pe-
renidade dos negócios e, para isso, ter 
uma fonte de recursos financeiros é 
essencial. Sob a ótica de uma empresa, 
por exemplo, é ter faturamento e lucro 
(ou um investidor que faça o aporte) 
para conseguir gerar empregos e pagar 
os impostos. E não parar por aí. Logo, 
comparar sustentabilidade com uma 
igreja não faz qualquer sentido. 

E, então, faço o link com os conceitos 
do Capitalismo Consciente. É funda-
mental desmistificar que o capitalismo 
é algo ruim. Houve, sim, avanços da 
humanidade, de expectativa de vida, 
de educação e conhecimento e de tec-
nologias, entre outros. Mas, isso não 
significa que não pode ser aprimorado. 
O ponto é considerar que o capitalismo 
precisa que as organizações tenham um 
propósito e que contemplem os seus 
stakeholders ao tomar as suas decisões. 

Dessa forma, a atenção com os recur-
sos humanos, naturais e com o planeta, 
enfim, ganha destaque. No mundo do 
Compliance e do ESG (Ambiental, 
Social e Governança, em português), 
é conhecido o mote que a adoção pode 
ser por crença, por convencimento ou 
por coerção. Há empresas que vão atuar 
porque identificaram oportunidades 
atreladas ao seu propósito, aquelas que 
serão seguidoras e outras que só irão 
adotar quando a lei ou o mercado exigir. 

Quando falamos sobre o Compliance 
Sustentável, estamos tratando de mo-
nitorar e acompanhar as tendências e 

de agir por princípios éticos, antes que 
exista a obrigatoriedade legal ou regula-
tória. Vide a preocupação de empresas 
brasileiras com a recente proposta de 
Mecanismo de Ajuste de Carbono na 
fronteira da União Europeia. 

As questões sobre o mercado de car-
bono e as mudanças climáticas estarão 
nos holofotes. Mas quantas empresas já 
se preocuparam em realizar o inventário 
de carbono e construir uma estratégia de 
redução ou avaliação dos riscos oriun-
dos das mudanças climáticas? Quantas 
repensaram seus processos, produtos e 
serviços para minimizar ou neutralizar 
eventuais efeitos danosos, como polui-
ção, geração de gases de efeito estufa, 
prejuízo à saúde, entre outros? 

Há movimentos que já estão acon-
tecendo. E uma organização que quer 
permanecer no mercado precisa atuar 
com integridade e Compliance numa 
abordagem sustentável. 

(*) - É professor na FIA e diretor de Compliance & 
Sustentabilidade na ICTS Protiviti, especializada em 

soluções para gestão de riscos, compliance, ESG,  
investigação, proteção e privacidade de dados.

Você sabe o que é Compliance Sustentável?

Logística Ambiental de São Paulo S.A. – LOGA
CNPJ/MF n°. 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

Extrato da Assembleia Geral Extraordinária em 25.10.2021
Data, Hora, Local: 25.10.2021, às 11:00, na sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva e Secretário: 
Lucas Rodrigo Feltre. Deliberações Aprovadas: (i) anuir à incorporação da acionista Vega Valorização de 
Resíduos S.A., CNPJ/ME nº 14.749.160/0001-42 e JUCESP NIRE 35.300.416.295 pela Revita Engenharia 
S.A., CNPJ/ME nº 08.623.970/0001-55 e JUCESP NIRE 35.300.338.952 (“Revita” e “Incorporação”), consideran-
do que a Incorporação foi previamente anuída e aprovada pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AM-
LURB no âmbito do contrato de concessão nº 027/SSO/04 (“Contrato”); (ii) autorizar a Diretoria a celebrar o ter-
mo de aditamento nº 02 do Contrato, para formalização da Incorporação. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 25.10.2021. Acionistas presentes: Vega Valorização de Resíduos S.A. Por Anrafel Vargas Pereira da 
Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra; Latte Participações Ltda. Por Antônio Correia da Silva Filho e Ricardo 
Pelúcio; Latte Saneamento e Participações S.A. Por Antônio Correia da Silva Filho e Ricardo Pelúcio. JU-
CESP nº 665.389/21-8 em 29.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


