
Quantas vezes acreditamos que estávamos nos comunicando de 
forma correta, mas ao finalizar uma explicação percebemos que a 
outra pessoa não entendeu quase nada do que queríamos dizer ou 
escrever? Ser melhor compreendido, e entender para quem estamos 
falando, são princípios básicos de uma comunicação eficiente.Quan-
do utilizamos a comunicação como objetivo dentro das estratégias 
de negócios, para gerar maior engajamento, precisamos torná-la 
ainda mais assertiva para que alcance o resultado esperado.  
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Podemos dizer que o ano de 2021 foi de transição para o mer-
cado de pagamentos, e o que se observou nesse período servirá 
de base para as estratégias de negócio adotadas daqui por diante. 
Notamos um aumento de demanda para aprofundar o entendimento 
do transacional online e das vendas não presenciais, bem como 
tendências evolutivas desse segmento para os próximos anos, caso 
da consolidação do figital – modelo das operações híbridas dos 
meios físico e digital.  

Meios de pagamento precisam se adaptar 
ao figital

Atualmente, no Brasil, toda a geração de eletricidade renovável 
oriunda de fontes eólicas é decorrente de usinas terrestres (onshore), 
não havendo, até o momento, usinas marítimas (offshore) operantes 
- em que pese, segundo dados do IBAMA, existam em análise projetos 
de parques eólicos offshore com aproximadamente 46 gigawatts de 
potência, distribuídos por cerca de 23 projetos a serem desenvolvidos 
em diversos Estados brasileiros.

Mercado brasileiro recepciona 
regulamentação de energia eólica offshore
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OneTrust abre inscrições para a Conferência 
Global TrustWeek 2022

@A OneTrust, a plataforma referência do setor para operacionalizar 
a confiança, abriu na última quinta-feira (10 de fevereiro) as ins-

crições para a TrustWeek, a conferência global anual que reúne líderes 
em privacidade, GRC, ética e ESG na jornada para a confiança. Pela 
primeira vez a TrustWeek acontecerá em 4 países, incluindo o Brasil. O 
evento, com todo conteúdo em Português, será em São Paulo, nos dias 
21 e 22 de Junho. A TrustWeek terá palestras, workshops interativos, 
sessões dirigidas por parceiros e profissionais, e painéis envolventes 
em cinco sessões: Confiança Inovação, Privacidade e Governança de 
Dados; GRC e Garantia de Segurança; Ética e Conformidade; e ESG e 
Sustentabilidade. A programação incluirá as principais mentes do setor 
que estão reimaginando como construir confiança para apoiar as orga-
nizações e fazer dela a base dos valores da empresa (https://www.one-
trust.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=otwebsite&utm_
campaign=trustweek&utm_term=reglaunch).    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução: (https://www.onetrust.com/?utm_source=pressrelease&utm_
medium=otwebsite&utm_campaign=trustweek&utm_term=reglaunch)

O desejo recorrente das empresas é 
sempre diminuir os custos à medida 
em que aumenta a produção, 
garantindo assim ainda mais lucros. 
Com o avanço tecnológico, esse 
objetivo tem se tornado cada vez 
mais alcançável, porém é necessário 
ir além do uso de boas ferramentas. 

Para reduzir os custos das operações de 
forma inteligente, é essencial envolver 

planos, estratégias, objetivos, análises e 
visões de futuro no atual segmento e em 
relação ao mercado e às perspectivas dele.

 
Identificar os pontos de despesa, com-

preender o passo a passo de operações 
e as minúcias dos gastos são medidas 
primárias de um plano eficiente. Começar 
percebendo onde estão os ônus é o que 
permite avistar possíveis economias, seja 
com matéria-prima, redução de espaço ou 
até mesmo na mão de obra.

 
Após o início da pandemia, os comporta-

mentos foram alterados, tanto em relação 
ao padrão de consumo dos clientes, como 
pela necessidade de adaptação das empre-
sas à tecnologia para o negócio continuar 
operando e, assim, alcançar o consumidor 
e seus desejos. 

Empresas passaram a buscar e utilizar 
ferramentas tecnológicas que eram cogi-
tadas para serem implementadas e terem 
seu pico de uso somente no futuro, o que 
acelerou a transformação digital e incitou 
a competitividade do mercado. 

Porém, ainda há espaço para crescimento 
do uso de soluções em diversos segmentos 
que não se atualizaram ao uso de soluções 
digitais. É o caso dos embarcadores: quan-
do se trata de otimização e roteirização 
logística, apenas 50% e 47% das empresas 
utilizam ferramentas para auxiliar nessas 
atividades, de acordo com uma pesquisa 
realizada pela H2R Pesquisas Avançadas 
em parceria com a Totvs.

Redução de custos na distribuição: 
como aplicar estratégias inteligentes?
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 Companhias com equipes bem prepara-
das devem fazer uso de tecnologias espe-
cíficas para amparar as ações cotidianas, 
além de se adequarem às mudanças do 
mercado com atenção às necessidades 
do cliente e à disposição para instaurar 
uma cultura preparada para testar novas 
estratégias. É possível mexer em um time 
que está ganhando e garantir um resultado 
com ainda mais folgas.

 
Por exemplo, em meio a tantas novidades 

diante das necessidades que surgiram em 
quase dois anos atípicos, destacou-se o 
e-commerce, priorizando a satisfação dos 
clientes desde o momento inicial da compra 
até o pós-venda. 

Neste sentido, para garantir a redução 
de custos com operações de modo inteli-
gente, deve ser levado em consideração o 
uso de tecnologias para auxiliar o trabalho 
da logística, um dos principais setores das 
distribuidoras que, quando desorganizado, 
reverbera em falhas nos processos de 
entrega, além de causar desperdício de 
produtos, espaço e tempo, o que também 
afeta o cliente.

 
O WMS (Warehouse Management 

System), por exemplo, é responsável 
por eliminar cerca de 70% dos erros de 

separação de mercadorias, aumentando a 
produtividade dentro do estoque e fazendo 
com que todos os produtos sejam devida-
mente encontrados dentro do centro de 
distribuição em um tempo hábil. 

Além da organização do armazém, como 
toda a operação do atacadista distribuidor 
está interligada, é fundamental que a 
logística também esteja preparada para 
facilitar as entregas. Neste caso, o Delivery 
Management System fornece a montagem 
de melhores rotas, o acompanhamento do 
motorista e os status da entrega enquanto o 
Transportation Management System ofere-
ce o controle de frotas e a manutenção dos 
caminhões e peças, prevenindo problemas 
que podem gerar mais gastos no futuro.

 
Sempre há espaço para redução de 

custos, sejam em processos mais críticos 
ou apenas pequenas mudanças para se 
adequar às necessidades do mercado. A 
tecnologia é fundamental para atingir esse 
objetivo, mas o diferencial está na cultura 
de inovação da empresa, responsável pelo 
planejamento e pela execução de uma 
operação de sucesso.

 
(*) - É especialista em logística da MáximaTech e da onBlox, empresas 

do Grupo Máxima, líder em soluções para força de vendas, e-commerce, 
trade marketing e logística (https://maximatech.com.br/).

Arocs foi destaque no evento 'Força Bruta'
O caminhão extrapesado Mercedes-Benz Arocs 8x4, basculante para 

severas operações da mineração e da construção pesada, estreou com 
sucesso num evento esportivo internacional no Brasil. Puxar o Arocs 
por 15 metros – um caminhão de 12 toneladas – foi a prova final do 
Força Bruta 2022, competição que estabeleceu duros desafios de força 
e resistência a quatro dos homens mais fortes do mundo. Jean-François 
Caron, do Canadá, foi o grande vencedor, conquistando a pontuação 
máxima após as três provas do dia. Ele foi o único a levantar a “Carroça 
Humana” com 9 pessoas, além de arremessar 10 barris, entre 17 e 26 kg, 
sobre uma barra de 5 metros de altura, no menor tempo. Por fim, Caron 
foi quem puxou o Arocs por 15 metros no menor tempo. O evento foi 
realizado na manhã de domingo (13), em Cotia, na Grande São Paulo.   

 Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Rodrigo Dod/Força Bruta

IMPERATIvO EsTRATégICO

TRANsFORMAçãO DIgITAl E PEssOAs:  
As ChAvEs PARA A CONsTRuçãO DO FuTuRO

    Leia na página 4

Sisu abriu inscrições
Até a próxima sexta-feira (18), 

estão abertas as inscrições para o 
Sisu (Sistema de Seleção Unifica-
da) no site: (https://sisu.mec.gov.
br/#/). São oferecidas aos partici-
pantes do Enem, 221.790 vagas em 
125 instituições públicas de ensino 
superior, em cursos de graduação 
e de ensino a distância. Segundo 
o MEC, 84,5% das vagas são para 
instituições federaism (ABr).

Com 45 projetos inscritos e oito finalistas, a TIM e o AgTech 
Garage, hub de inovação sediado em Piracicaba (SP), anunciam 
o projeto da startup iPonia como selecionada para realizar testes 
de Prova de Conceito (POC) no Centro de Pesquisa da TIM. A 
startup de São Paulo tem aproximadamente um ano de operação e 
se destacou por oferecer uma proposta de teste sobre a solução de 
controle de irrigação inteligente que já está disponível no mercado 
para diversos clientes pelo país, em culturas protegidas e de alto 
valor, como flores, morangos e tomates, além de hidropônicas. 
Os primeiros testes da iPonia em ambiente 5G devem acontecer 
ainda no primeiro trimestre e contarão com especialistas da TIM 
para suporte e coordenação (www.tim.com.br).

Projetos selecionados em primeira chamada 
de startups para 5G
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