
O sucesso de qualquer negócio passa por acompanhar as 
novidades tecnológicas que não param de surgir e usufruir dos 
benefícios que a transformação digital pode trazer. É essencial 
estar de olho nas tendências e inovações para se moderni-
zar, estar à frente no mercado, atender às necessidades dos 
consumidores e proporcionar uma melhor experiência para o 
usuário.   
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experiência do consumidor 

www.netjen.com.br

Ano XX – Nº 4.554

Terça-feira, 
22 de fevereiro de 2022

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Um eterno 
recomeçar

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 6

Apesar dos indicadores serem as principais formas de saber 
se os negócios estão indo bem e quais devem ser suas pers-
pectivas futuras, muitas empresas ainda têm dificuldades em 
identificá-las. Como consequência, muitas delas carecem de um 
mapeamento correto de indicativos e, dentro de um contexto 
mais amplo, acabam reduzindo suas perspectivas de futuro no 
mercado em que atuam.   

Cinco perspectivas que podem atrapalhar 
a saúde dos negócios

As redes 5G serão muito mais densas do que as redes 3G e 
4G existentes. Isso é essencial para que aconteça a entrega de 
suas duas promessas: maior largura de banda e menor latência. 
As atuais redes 5G oferecem um aumento exponencial de velo-
cidade e a transmissão de uma maior quantidade de dados. Isso 
possibilita o uso de aplicações mais avançadas e críticas.   

A potência das redes 5G e seu impacto na 
infraestrutura crítica

A. Solano_CANVA

News@TI

PrivacyConnect 2022 no Brasil

@A OneTrust, a plataforma referência do setor para operacionali-
zar a confiança, promove no próximo dia 10 de março, o evento 

LGPDConnect, primeiro encontro da série PrivacyConnect de 2022 
no Brasil. O painel virtual começa à 9h, liderado por Chapter Chairs 
locais, reunindo especialistas e profissionais renomados do mercado 
para uma discussão sobre o que esperar da ANPD em 2022. A partir 
das 18h, o encontro se torna presencial em uma rodada de networking 
no Hotel Pullman Ibirapuera (Rua Joinville, 515). “Entramos em 2022 
com algumas tendências com relação à atuação da ANPD, com novas 
diretrizes e orientações impulsionadas tanto pela própria LGPD, como 
por regulamentações e projetos de Lei relacionados ao Marco Civil 
da Internet e outras regulações específicas. O LGPDConnect do dia 
10 de março traz à tona essa conversa com profissionais da iniciativa 
privada, do terceiro setor e da própria Autoridade Nacional de Pro-
teção da Dados.”, disse Beto Santos, Head para América Latina da 
OneTrust, apoiadora do LGPDConnect. As inscrições gratuitas para o 
LGPDConnect podem ser feitas no link bit.ly/LGPDCONNECT      Leia a coluna completa na página 2

(Crédito foto: https://www.privacyconnect.com/workshops/lgpdconnect/)

O ano de 2021 foi o momento de 
repensar os negócios. Durante a 
pandemia, tivemos a migração 
para o digital e uma grande adesão 
ao delivery: a participação desse 
meio cresceu muito e uma parcela 
significativa das empresas de 
foodservice encontrou nele uma 
forma de gerar receita e até mesmo 
crescer. 

 

Outra tendência no ramo de alimentação 
foi a abertura de muitos negócios pró-

prios digitais sem atendimento físico - com 
atuação somente pela internet - por pessoas 
que haviam perdido o emprego e viram no 
empreendedorismo uma forma de se manter 
e obter renda. Neste cenário, muitos apro-
veitaram a oportunidade para continuar 
crescendo. 

Porém, ao mesmo tempo em que tivemos a 
inserção de novos negócios e o crescimento 
de outros, tivemos um momento de seleção. 
Muitos estabelecimentos já não apresentavam 
os melhores números e, por isso, tiveram 
que fechar. Esse processo abriu espaço para 
aqueles que estavam mais fortes e mais es-
truturados expandirem sua atuação. Quando 
as lojas físicas puderam, finalmente, abrir 
sem restrições, estas estavam preparadas 
para atender mais clientes por meio de di-
ferentes canais. 

Com isso, muitos alcançaram o patamar 
de 2019! Sabemos que esses casos não 
são absolutos, porém, de acordo com uma 
pesquisa da série Covid-19, realizada pela 
Associação Nacional de Restaurantes (ANR) 
pela consultoria Galunion e pelo Instituto 
Foodservice Brasil (IFB), 63% das empresas 
ainda não recuperaram as vendas em relação 
à pré-pandemia, na comparação de outubro 
de 2021 com outubro de 2019. De qualquer 
forma, 37% afirmaram que superaram a 
receita no mesmo período.

 
Quando pensamos em 2022, temos boas e 

más equações para uma previsão. Ao mesmo 
tempo que temos um ano duvidoso por conta 
de questões econômicas e políticas, vemos o 

Foodservice: totens e apps que possibilitam 
autoatendimento são tendência
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mercado de foodservice gradualmente vol-
tando ao normal e, a meu ver, com grandes 
possibilidades de crescimento. Eu acredito 
que não haverá estagnação. O empresário 
brasileiro é um guerreiro, não desiste nunca, e 
isso é um grande trunfo que temos para seguir 
com a constante evolução deste mercado.

 
Ainda em 2022, deve ocorrer uma estabi-

lização na aposta pelo mundo digital, prin-
cipalmente no delivery. Com a abertura dos 
restaurantes e a possibilidade que as pessoas 
têm de sair para fazer as refeições, a venda 
por entrega deixa de ser a única opção para 
os consumidores. De acordo com o Mapa de 
Empresas, divulgado pelo governo federal, 
tivemos 10,5% de aumento na abertura de 
restaurantes e similares no 2º quadrimestre de 
2021, em relação ao mesmo período em 2020.

Já o fornecimento de alimentos prepa-
rados para consumo domiciliar apresentou 
um decréscimo de 11,4% no mesmo período 
de avaliação. Muitos estabelecimentos que 
nasceram digitais, sem estrutura física e 
atuação apenas como delivery, devem ter o 
faturamento menor em 2022 e, com isso, a 
necessidade de se adaptar aparece mais uma 
vez. Já observei alguns empresários que come-
çaram com atendimento puramente remoto 
pensando em abrir também um espaço físico. 

O tempo que vivemos é muito cíclico e 
precisamos estar preparados para tudo. 
Adaptação é a palavra-chave! Neste cenário, 
aparece também como variante a batalha de 
custos para se chegar a melhores resultados. 
Neste aspecto, a automação de processos 
traz uma grande vantagem competitiva. 
Esta é uma tendência forte para 2022: to-
tens de autoatendimento e aplicativos que 
ajudam o cliente a fazer seus pedidos e/ou 
realizar o pagamento sem a necessidade de 
um atendente. 

Tenho visto um aumento neste tipo de soli-
citação, algo que nos anos anteriores não era 
tão forte. Além de colaborar com a melhora 
de resultados dos restaurantes, atende a uma 
necessidade dos clientes, que cada vez mais 
preferem realizar suas escolhas e atividades 
sozinhos, sem a interferência de outro ser 
humano. Apesar das conjunturas do Brasil 
para 2022, eu estou muito confiante de que 
o mercado de foodservice vai continuar se 
transformando, seja no atendimento remoto 
ou no salão. 

Muito ainda pode ser feito e tenho a convic-
ção de que estamos indo no caminho certo. 
A revolução continua!

(Fonte: Paulo Francez é CEO da E-Deploy - www.e-
deploy.com.br).

Sonhando com 9º título, Mercedes 
apresenta seu carro 

Atual octacampeã do campeonato de construtores da Fórmula 1, 
a Mercedes apresentou seu novo carro para a temporada de 2022 
da categoria. A equipe alemã decidiu voltar às origens, já que a apa-
rência do W13 é predominantemente prata. O modelo, que segue as 
alterações previstas no novo regulamento da Fórmula 1, deixou a 
coloração preta de lado e decidiu trazer de volta o tradicional prata 
da marca. O monoposto ainda possui alguns detalhes em vermelho, 
azul turquesa e grafite. O novo W13, que os fãs terão a oportunidade 
de ver nas pistas pela primeira vez durante a pré-temporada deste 
mês em Barcelona, no Circuito da Catalunha, será guiado pelos pilotos 
britânicos Lewis Hamilton e George Russell. Na temporada passada, 
a Mercedes perdeu o título de pilotos para a Red Bull, mas conseguiu 
terminar o campeonato de construtores com 28 pontos na frente da 
rival austríaca, que foi a vice-campeã (ANSA).    Leia a coluna 
completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Divulgação/Mercedes
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METAvERSO, PANDEMIA E 5G: COMO AS EMPRESAS  
DEvEM OLhAR PARA O CONSUMIDOR AGORA

    Leia na página 8

vendas de imóveis
O mercado imobiliário registrou 

saldo positivo no ano passado, ape-
sar de problemas como o aumento 
dos preços e da inflação. O número 
de vendas de novos imóveis cresceu 
12,8% em comparação com 2020. Os 
lançamentos de imóveis registraram 
aumento de 25,9% e a oferta final 
(imóveis não vendidos) fechou o 
período com 3,8% de crescimento. 
Os dados são do estudo feito pela 
CBIC e o Senai (ABr).
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