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Na economia digital brasileira, vence quem consegue extrair o 
máximo valor de seus dados. A transformação da cultura de negócios 
exige um recurso que vai além da tecnologia: cientistas de dados. Nesse 
quesito, os desafios enfrentados pelas empresas são enormes.   

O setor de finanças precisa de cientistas 
de dados contra as fraudes digitais

www.netjen.com.br

Ano XX – Nº 4.617

Sexta-feira, 
27 de maio de 2022

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

A pandemia acelerou o processo de transformação digital e for-
çou o comércio a mudar a forma de vender e de se relacionar com  
o cliente.   

Especialista dá cinco dicas para ter su-
cesso nas vendas online

A transformação digital e o impacto da tecnologia nos negócios 
têm demandado cada vez mais profissionais das chamadas carreiras 
digitais.   

Conheça cinco carreiras do futuro e como 
se preparar para elas

Relatório produzido pelo Grupo ISI Emerging Markets (EMIS) revela 
uma expectativa de crescimento de 3,8% no volume de vendas no 
varejo brasileiro em 2022. Ou seja, os brasileiros irão às compras e, se 
souberem se programar, podem adquirir o que planejam e precisam 
com economia.    

Compras e vendas: as principais datas do 
varejo para lojistas e consumidores
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Quando foi a última vez que 
você leu uma política de 
privacidade ou revisou as 
permissões ao instalar um 
aplicativo ou criar uma conta 
para acessar um serviço de 
Internet? A Eset, empresa 
líder em detecção proativa 
de ameaças, explica o que 
considerar ao aceitar ou não as 
políticas de privacidade.

A campainha toca e um representante 
de uma grande empresa está na por-

ta oferecendo um serviço gratuito, que é 
muito útil e conveniente. Tudo o que ele 
pede é marcar ‘ok’ em uma caixa em um 
pedaço de papel e o serviço está pronto 
para uso. Existem 15 páginas de ‘Termos e 
Condições’ que parecem legais e complexas 
e selam o acordo. 

No dia seguinte, um engenheiro aparece 
para instalar dispositivos que monitoram: 
a atividade na Internet, quais programas 
de TV, filmes, rádio e música são consumi-
dos, acompanhar a temperatura da casa, 
quando as luzes se apagam, registrar quem 
liga e com quem se conectam, rastreiam 
quais produtos são comprados e com que 
frequência, monitoram para onde as pes-
soas viajam no carro e até abrem e-mails 
e verificam o conteúdo. 

Com a vigilância instalada em casa surge 
a dúvida se realmente vale a pena a invasão 
em troca de um acesso a um serviço gratui-
to. “Se você recebesse esse representante 
de vendas na sua porta amanhã, você 
marcaria a caixa de aceitação?”, pergunta 
Tony Anscombe, Chief Security Evangelist 
da Eset. O principal fator é que as pessoas 
trocam sua privacidade para se manterem 
conectadas com familiares e amigos. 

O que considerar antes de aceitar uma 
política de privacidade
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Ninguém quer se sentir desconectado; 
portanto, a participação em redes sociais 
pode ser vista como essencial para a in-
teração social. No entanto, essa inclusão 
vem às custas da venda de dados pessoais 
ou até de monitoramento de atividades e 
do comportamento geral online para dar 
às empresas a oportunidade de influenciar 
suas compras futuras.

Quando foi a última vez que você leu 
uma política de privacidade ou revisou as 
permissões ao instalar um aplicativo ou 
criar uma conta para acessar um serviço 
de Internet? Quais devem ser as políticas 
de privacidade analisadas pelos usuários?

1. Leitura (nas entrelinhas) – Se 
você estiver interessado em proteger dados 
pessoais, é importante ler todos os detalhes 
do contrato. Existe uma complexidade na 
leitura das políticas de privacidade. Em 
muitos casos, ela pode levar mais de 20 
minutos e, mesmo assim, você pode pre-
cisar ser um especialista ou advogado para 
entender a linguagem e o significado do 
que leu. Ainda assim, essa atividade pode 
salvar seus dados de uma super exposição. 

2. Cada pequena informação conta  
– Os dados pessoais e individuais coletados 
podem parecer uma troca aceitável para 
acessar um serviço ou usar um produto. O 
que pode mudar sua opinião, no entanto, é 
entender quais informações são coletadas 

quando analisadas dentro de um contexto 
maior. Tente entender quais informações 
estão sendo coletadas e os motivos pelos 
quais o são.

O comentário frequentemente ouvido 
dos usuários quando alertados sobre a im-
portância da privacidade é: “Eles já sabem 
tudo sobre mim, então por que eu deveria 
me importar?” - Não é necessariamente o 
que eles sabem sobre as pessoas que é mais 
importante, é mais sobre entender o que 
eles podem inferir e prever a partir desses 
dados, ou como eles podem usá-los para 
manipular ações ou pensamentos. 

Se as pessoas que concordam com a 
coleta de dados de uma empresa pudes-
sem ouvir as reuniões internas da equipe 
de análise de dados sobre como podem 
usar essas informações para gerar receita, 
ficariam chocadas com o que sabem holis-
ticamente sobre o proprietário dos dados.

Mais dados são fornecidos do que se 
acredita, e o usuário geralmente é colocado 
na posição de concordar que coletar apenas 
um dado provavelmente não tem problema. 
Isso é feito potencialmente sem considerar 
o escopo e o que realmente significa a 
coleta geral de todas as informações que, 
em última análise, concordam em serem 
divulgadas, e como elas podem ser usadas. 

Tony Anscombe aconselha: “na próxi-
ma vez que você estiver entregando um 
pequeno pedaço de dados pessoais para 
uma empresa, reserve um momento para 
considerar o contexto do que eles podem 
saber e se este pequeno pedaço não é, por 
um acaso, a parte que une tudo e cria um 
perfil. Estas informações sobre você podem 
ser usadas de uma maneira que você não 
necessariamente ache aceitável ou que 
talvez não seja do seu interesse”. - Fonte 
e mais informações (www.eset.com/br).

Expedição 100% elétrica aos Polos
A Nissan anunciou uma parceria com o aventureiro britânico 

Chris Ramsey, que vai comandar a primeira expedição totalmente 
elétrica já realizada no mundo entre o Polo Norte e o Polo Sul. 
Na ousada expedição Pole to Pole prevista para ter início em 
março de 2023, Ramsey e sua equipe cruzarão 27 mil quilôme-
tros a bordo de um Nissan Ariya e-4ORCE passando por várias 
regiões e continentes, com temperaturas que podem variar de 
-30ºC a 30ºC. Ramsey será a primeira pessoa a dirigir entre dois 
polos em um veículo deste tipo. O aventureiro vai dirigir o veí-
culo 100% elétrico desde o Ártico até a Antártica, percorrendo 
as Américas do Norte, Central e do Sul.    Leia a coluna 
completa na página 5

Negócios em Pauta reprodução: nissannews
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Síndrome respiratória
Chega a 20 o número de capitais 

brasileiras com tendência de aumento 
nos casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, segundo o Boletim 
Infogripe divulgado ontem (26) pela 
Fundação Oswaldo Cruz, que também 
informa haver um sinal contínuo de 
aumento dos casos da Covid-19 em 
todas as regiões do país. Em crianças 
de até 4 anos, o boletim aponta que 
continua a predominância do Vírus 
Sincicial Respiratório (ABr).

Festival de robótica reúne 1.200 estudantes de 
todo Brasil, neste fim de semana, em São Paulo

@Um evento para quem gosta de ciência e tecnologia 
feitas por jovens criativos e inovadores. De sexta (27) a 

domingo (29), o Pavilhão da Bienal de São Paulo recebe o 4º 
Festival SESI de Robótica. Um dos mais importantes torneios 
de robótica educacional do país retorna ao formato presencial 
após dois anos, com a participação de mais de 1.200 estudantes 
de 9 a 18 anos de escolas públicas e privadas das 27 unidades 
da Federação. O evento, aberto ao público e com entrada 
gratuita, combina competição com oficinas e uma mostra de 
ciência e tecnologia, em que os alunos exibem seus robôs, 
réplicas em miniatura de carros de Fórmula 1 e invenções 
que solucionam problemas da vida real – e são resultado de 
meses de trabalho em equipe (https://www.portaldaindustria.
com.br/sesi/canais/torneio-de-robotica/o-festival/).      Leia 
a coluna completa na página 6
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sesi/canais/torneio-de-robotica/o-festival/

SEGMENTAçãO DE 
CLIENTE:SAIbA COMO 
ATINGIR O CONSuMIDOR 
DE MANEIRA CERTEIRA

    Leia na página 4
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Mulheres na liderança: 
onde a maternidade e a 

carreira se cruzam?

A igualdade de 
gênero no mercado 
de trabalho tem se 
mostrado ainda mais 
fundamental nos 
últimos anos

A pandemia evidenciou 
- o que convenhamos 
já era óbvio - que fo-

ram as mulheres que mais 
acumularam tarefas com a 
reconfiguração dos modelos 
de trabalho, tendo que lidar 
com os cuidados em casa, 
com filhos, idosos e ou-
tros parentes, assim como 
grande parte dos afazeres 
domésticos e, claro, ser uma 
exímia profissional.

Além da disparidade sa-
larial entre os gêneros, da 
falta de planos de carreira 
para o sexo feminino e do 
acúmulo de funções, tam-
bém nos deparamos com 
os desafios da maternidade 
na vida e na carreira das 
mulheres. A jornada dupla 
de mãe e profissional é algo 
que permeia e aflige o imagi-
nário de muitas colegas. Por 
vezes, somos colocadas em 
posição de escolher entre 
um e outro, uma vez que 
para muitos não há possi-
bilidade de desempenhar 
as duas funções de forma 
plenamente satisfatória.

E o resultado desse cená-
rio? Apenas 54,6% das mães 
de 25 a 49 anos que têm 
crianças de até três anos 
em casa estão empregadas, 
segundo o estudo Estatís-
ticas de Gênero, divulgado 
pelo IBGE no ano passado. 
Outro levantamento, este da 
Catho, destaca que 30% das 
mulheres deixam o mercado 
de trabalho para cuidar dos 
filhos, enquanto entre os 
homens, essa proporção é 
quatro vezes menor, de 7%. 

Por mais que a sociedade 
tenha evoluído para garantir 
que mulheres tivessem mais 
direitos, como a licença-ma-
ternidade remunerada, o 
proibimento da demissão 
durante o período gesta-
cional, assistência médica 
e sanitária às gestantes, 
fica claro que ainda não é o 
suficiente. Sem contar que 
alguns desses avanços, mui-
tas vezes, não funcionam na 
prática, já que pesquisa rea-
lizada pela FGV aponta que 
50% das trabalhadoras que 
tiram licença-maternidade 
são demitidas em aproxi-
madamente 24 meses.

As empresas têm um pa-
pel fundamental para nos 
ajudar a mudar este cenário. 
Como? Alçando mulheres 
com esse perfil a cargos de 

liderança, e digo isso por 
experiência própria. Até a 
minha chegada na eNotas 
em 2020, não havia mulhe-
res em cargos de liderança 
e menos ainda mulheres 
com filhos. É difícil para 
qualquer gestão entender 
como lidar com esse perfil 
de colaborador se não há 
nenhum em seu time. 

Por mais que gestores 
tranquilizem as funcionárias 
que vão lidar com a mater-
nidade, algumas mães ainda 
se sentem pressionadas e, 
a meu ver, isso se dá por 
uma questão cultural, pois 
nesses casos mesmo que 
as pessoas reforcem nossas 
capacidades, nos cobramos 
não apenas no trabalho, mas 
também em casa. Tudo tem 
que ser impecável, filhos, 
casa, trabalho, todos per-
feitos.

Assim que assumi a frente 
do departamento de Marke-
ting, fiz questão de levantar 
essa bandeira e mostrar o 
quanto perdemos ao deixar 
mulheres de fora do nosso 
radar, em especial as que 
lidam com a maternidade, 
que traz responsabilidades 
e competências que podem 
e devem ser melhor aprovei-
tadas pelas empresas. 

Estar em um cargo de 
liderança implica em muitas 
questões, entre elas garantir 
que o ambiente de trabalho 
seja diverso, justo e recep-
tivo para todos os colabora-
dores - empatia é a palavra. 
E, para colocar-se no lugar 
do outro, compreender 
sua realidade, dificuldades 
e propor melhorias, preci-
samos estar minimamente 
por dentro dessa realidade. 
Hoje, entre nossas colabora-
doras, temos 11 mães e três 
gestantes, e ainda há um 
longo caminho a percorrer. 

Contudo, acredito que es-
tamos no percurso certo, já 
que passamos a atrair e reter 
talentos com esse perfil. 
Para garantir a permanência 
dessas colaboradoras, algu-
mas ações foram essenciais, 
como oferecer auxílio cre-
che, licença-maternidade 
estendida e flexibilidade 
no trabalho, sejam opções 
de trabalho remoto ou fle-
xibilidade de horário. Esses 
são fatores que fizeram e 
fazem a diferença para nós e 
que, sem sombra de dúvida, 
serão bem recebidos na sua 
empresa.

(*) - Graduada em Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda 

pela PUC-MG, é head de Marketing 
da eNotas, legaltech que oferece 
soluções para automatização da 

emissão de notas fiscais eletrônicas 
(https://enotas.com.br/).
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No cenário atual, muitas pes-

soas cogitam fazer uma transição 
de carreira para que possam se 
sentir mais realizadas profissio-
nalmente, podendo estabelecer 
assim uma perspectiva futura 
mais feliz. Não é um processo fácil 
e por essa razão, é importante 
conseguir otimizar esse processo 
para garantir o alinhamento entre 
as perspectivas e o seu perfil.

Existe um movimento de 
libertação chamado de “The 
Great Resignation” surgido nos 
Estados Unidos, que consiste 
em demissões em massa de 
profissionais que não estão sa-
tisfeitos com a forma que vem 
sendo tratados em seus atuais 
empregos e buscam melhores 
condições de trabalho. Além 
disso, as pessoas passam a ver 
oportunidades de alavancar e 
até mudar as suas carreiras. E 
isso está chegando no Brasil. 

Em dezembro de 2021, a rede 
Linkedin fez um estudo com 
mais de mil entrevistados, onde 
apontou que 49% dos brasileiros 
consideravam mudar de emprego 
em 2022. Esta porcentagem é 
ainda mais alta para as pessoas 
com idades entre 16 a 24 anos, 
equivalente a 61%. Os dois prin-
cipais motivos são: busca por 
melhores salários e desejo por 
um maior equilíbrio entre a vida 
pessoal e a profissional.

O primeiro passo para realizar 
uma transição de carreira consiste 
em estar seguro de sua decisão, 
para que seja possível mapear 
oportunidades disponíveis com 
mais clareza. É preciso olhar 
para onde você está agora e en-
tender o quanto a realidade atual 
está alinhada com seu objetivo 
futuro. Uma vez que haja um 
gap, precisamos identificar quais 
são as principais ações a serem 
feitas e definir resultados-chave 

que mostrem que este gap está 
diminuindo. 

Às vezes, pode ser identificada 
a falta de uma competência, um 
curso necessário a ser feito ou até 
pedir demissão, em casos mais 
extremos. Portanto, é preciso 
preparar a mente e também o 
bolso, para fazer investimentos, 
principalmente em qualificações 
profissionais, com o intuito de 
expandir horizontes e consequen-
temente enriquecer o currículo. 
Devemos ter na cabeça que a 
transição não será feita da noite 
para o dia.

Esse processo irá ajudar na 
avaliação de suas competências, 
ajudando a desenvolver seus 
pontos fortes. O medo do novo e 
do desconhecido é normal, afinal, 
as dúvidas vão surgindo a cada 
momento, mas ter consciência da 
própria capacidade, aliada a um 
plano de ação bem estruturado, 
vai garantir uma transição bem 

feita. Nesse plano, é preciso de-
finir objetivos, metas, estratégias 
e prazos.

Do ponto de vista da empresa, 
uma vez que ela está olhando para 
o desenvolvimento dos seus cola-
boradores, pode identificar outras 
posições dentro da organização 
que busquem minimizar possíveis 
gaps. Dessa forma, conseguirá ter 
colaboradores mais felizes e, con-
sequentemente, mais produtivos. 
Também pode apoiar oferecendo 
treinamentos específicos, etc.

Os times são vivos, bem como 
a organização, então estas neces-
sidades podem mudar ao longo 
do tempo. É preciso prestar bas-
tante atenção aos colaboradores, 
procurando checar de forma re-
corrente se estão mesmo felizes, 
motivados e satisfeitos. Ações 
cujo objetivo é melhorar o nível 
de engajamento e a produtividade 
devem ser feitas sempre.

Nesse contexto, entra o OKR 

- Objectives and Keys Results 
- Objetivos e Resultados Cha-
ves, que trabalha com clareza, 
transparência e honestidade. 
Com a ferramenta, será mais fácil 
identificar as competências de 
cada um dos colaboradores, bem 
como as necessidades de desen-
volvimento que eles tenham, a fim 
de que os objetivos do time e da 
organização sejam alcançados.

Às vezes, também pela natureza 
de trabalhar com times multifun-
cionais, podemos identificar que 
um determinado colaborador “se 
daria muito bem” em outra área 
e os benefícios serão enormes, 
tanto para o colaborador como 
para a empresa. Por isso é neces-
sário conseguir enxergar além do 
óbvio, auxiliando a transição de 
forma segura para os colaborado-
res e também possibilitando que 
tenham perspectiva de carreira.

(*)  - Especialista na implementação do método 
OKR, fundou a Pragmática Consultoria em 

Gestão (www.gestaopragmatica.com.br).

Em um mundo corrido, 
com agendas comple-
xas e muitos afazeres, 

cumprir horários, agendas e 
entregas está cada vez mais 
desafiador; não é verdade? 
Todavia, é importante lem-
brar que ser pontual não é 
diferencial, mas o mínimo 
que você pode demonstrar 
nas relações humanas. 

Como diria o provérbio 
inglês: “A pontualidade é a 
cortesia dos reis e obrigação 
dos educados”.

O headhunter e CEO da 
Prime Talent Executive 
Search, David Braga, ressal-
ta que é importante saber 
que a pontualidade é um pré
-requisito para alçar novos 
voos em direção ao seu de-
senvolvimento profissional. 
“Sinceramente, desconheço 
alguém que tenha constru-
ído uma relevante carreira 
profissional com a fama de 
estar sempre atrasado para 
seus compromissos ou nas 
entregas de seus afazeres”, 
diz.

Atrasar-se para uma reu-

Senhas costumam ser a principal barreira de acesso a 
aparelhos eletrônicos e a contas de e-mail, redes sociais 
e aplicativos financeiros. Apesar da escolha por senhas 
simples ou repetidas para diferentes logins ser mais fácil 
de memorizar, isso também facilita a ação de terceiros 
que tentam invadir aparelhos e contas. 

A sequência 123456 foi a senha mais usada em 2021, 
segundo levantamento da NordPass realizado em 50 
países. No Brasil, uma pesquisa encomendada pelo C6 
Bank ao Ipec revelou que 10% dos entrevistados usam 
sequências numéricas, como 1234, e 12% usam o próprio 
nome como senha.

“Senhas devem ser confidenciais e secretas e cuidar de-
las é uma forma de proteger a privacidade, além de evitar 
prejuízos financeiros e pessoais”, explica José Luiz Santana, 
head de cibersegurança do C6 Bank. “As combinações 
óbvias são as primeiras a serem testadas por criminosos 
e justamente por isso devem ser evitadas”. 

A inclusão de caracteres especiais, letras e números é 
recomendada na criação de novos logins, mas a prática 
nem sempre é seguida pelos usuários. Entre as dez se-
nhas mais utilizadas no mundo, estão sequências, como 
12345678, 123123, 111111 e “qwerty” — correspondente 
às seis primeiras letras do teclado do computador—, e a 
palavra “password”, que significa “senha” em inglês. 

Como essas combinações são muito simples e óbvias, 
é mais fácil para criminosos conseguir decifrá-las e 
acessar os dados e contas em um smartphone perdido 
ou furtado. Mesmo quem evita repetir senhas ou usa 
combinações mais difíceis pode estar vulnerável ao 
decidir enviá-la para um contato ou anotá-la em um 
bloco de notas. 

Pesquisa do C6 Bank mostrou que 21% dos entrevistados 
anotam senhas em blocos de notas e que 25% já compar-
tilharam senhas de banco com familiares e amigos. Esse 
hábito deixa as contas desprotegidas, uma vez que, como 
esses registros ficam armazenados no aparelho, uma sim-

A inclusão de caracteres especiais, letras e números é 
recomendada na criação de novos logins.

Pontualidade te 
dá empregabilidade!

A pontualidade diz muito sobre a conduta da pessoa no ambiente profissional

e profissional. “Já o atraso 
demonstra a imagem de uma 
pessoa atrapalhada, que tem 
dificuldades de cumprir o 
que promete”, sinaliza.

No campo profissional, 
quem se mostra incapaz de 
gerenciar o próprio tempo, 
em certos casos, poderá 
perder oportunidades de 
posições hierárquica maio-
res. “E vamos combinar: se 
perceber que vai atrasar para 
algo, sinalize imediatamen-
te, afinal lidamos sempre 
com expectativas e nada 
pior do que pessoas que não 
cumprem o combinado”, 
ensina Braga. 

A pontualidade, segundo 
o caça-talentos, demonstra 
sua capacidade de geren-
ciar o próprio tempo e, por 
consequência, a aptidão de 
gerenciar equipes e projetos. 
“Sendo assim, lembre-se dis-
so quando chegar atrasado 
em seu próximo compromis-
so”, conclui. Fontes e outras 
informações: (www.prime-
talent.com.br) e| (www.
davidbraga.com.br).

Ninguém que tenha construído uma relevante carreira 
profissional teve a fama de estar sempre atrasado.
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nião ou deixar de entregar 
trabalhos que já estavam 
acordados, mostra o claro 
descaso com suas obrigações 
e também pode dar sinais 
de incompetência. “A pon-
tualidade é uma forma de 
expressar a importância que 
cada compromisso tem para 
você, assim como o respeito 
que você tem pelas pessoas 
que estão envolvidas com 
o que será realizado. Logo, 
controlar o próprio tempo é 

uma responsabilidade entre 
tantas outras que permeiam 
nosso dia”, acrescenta.

O headhunter lembra 
que, em meio à rotina de 
cada um, com centenas de 
e-mails para ler na semana 
ou mesmo mensagens no 
WhatsApp, quem consegue 
controlar seus horários 
com rigor e estar na hora 
marcada em locais previa-
mente estabelecidos agrega 
valor à sua imagem pessoal 

Senhas: conheça as combinações 
mais vulneráveis a ataques

ples busca pela palavra “senha” pode revelar os acessos 
e permitir invasões caso o celular caia em mãos erradas. 

Por isso, além de evitar usar sequências numéricas e 
dados pessoais ou de pessoas próximas para criar senhas, 
também é recomendável não deixar essas informações 
anotadas e, se possível, evitar o preenchimento automático 
de senhas em cadastros de sites. 

Para garantir uma proteção adicional, a melhor opção 
é não ficar dependente apenas das senhas. Quanto mais 
camadas para acessar aplicativos e informações sensíveis, 
melhor. Caso um aplicativo permita autenticação em 
duas etapas, escolha essa opção para dificultar o acesso 
de terceiros aos seus dados. - Fonte e mais informações: 
(www.c6bank.com.br).
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Oportunidade para mudar: transição e perspectiva de carreira



A revolução dos 
Caixas Eletrônicos e o 

Mundo Híbrido

Quem acompanha 
de perto o universo 
bancário sabe que 
uma das bandeiras 
deste segmento é o 
posicionamento de 
vanguarda na adoção 
de inovações

Muitas tecnologias 
que hoje estão pre-
sentes em diversos 

ramos da Indústria, por 
exemplo, há tempos fazem 
parte da realidade das 
instituições bancárias. Em 
tempos de transformação 
digital, porém, o foco pa-
rece mais do que nunca 
voltado aos aplicativos, 
assistentes virtuais e outras 
ferramentas conectadas. E 
é nesse ponto que cabe uma 
pergunta: qual o lugar da 
experiência física oferecida 
pelos bancos aos clientes 
neste novo mundo? 

Essa é uma pergun-
ta chave, principalmente 
quando falamos do atual 
mundo híbrido e de um 
mercado específico como o 
do Brasil. Afinal de contas, 
ainda que seja verdade que 
o ambiente digital venha 
crescendo em importância, 
é igualmente verdadeiro 
que estamos cada vez 
mais retomando nossa vida 
fora de casa e que a nossa 
sociedade continua sendo 
bastante dependente do 
dinheiro físico, sobretudo 
nas partes mais distantes 
do país, onde o dinheiro 
em espécie é a forma mais 
democrática de pagamento. 

Segundo pesquisa da 
Fundação Dom Cabral, por 
exemplo, mais da metade 
dos brasileiros preferem 
utilizar cédulas e moedas 
para o pagamento das 
compras.  

Esse é um dado importan-
te, e que pode ser ressalta-
do com outra informação: 
o Brasil ainda conta com 
milhões de pessoas des-
bancarizadas, justamente 
nas regiões mais remotas 
do país. Estudo do Instituto 
Locomotiva indicou que 
86% do grupo de consu-
midores sem contas em 
bancos vem das Classes 
C, D e E, principalmente 
no Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste nacional. 

Fazer com que a circula-
ção de dinheiro funcione 
perfeitamente, portanto, é 
um desafio que precisa se-
guir em pauta nas agendas 
estratégicas dos bancos 
e financeiras. Há de se 
ponderar que, assim como 
estamos propondo soluções 
híbridas para tantas áreas 
de nossas vidas, o merca-
do também entenda que 
o atendimento bancário 
precisa desses dois lados – o 
online e o físico. 

Vale destacar, nesse 
ponto, os resultados que 
uma pesquisa recente 
da NielsenIQ nos trouxe: 
de acordo com o estudo, 
43% dos consumidores 
brasileiros são considera-
dos como “perseguidores 
de simplicidade” no que 
diz respeito à adoção de 
novas tecnologias ban-
cárias. Feito em parceria 
com a Diebold Nixdorf, 
o levantamento mostra 
que soluções self-service, 
de fácil utilização e que 
reduzam a complexidade 
dos atendimentos são as 
principais demandas dos 
usuários locais. 

E nesse sentido, manter 
uma rede instalada sempre 

à disposição continua a ser 
indispensável. É funda-
mental que a tecnologia e 
a digitalização, nesse cená-
rio, também sejam usadas 
para potencializar os ser-
viços oferecidos aos usuá-
rios como um todo. Neste 
contexto, nada exemplifica 
melhor a junção desses dois 
mundos no setor bancário 
do que os caixas eletrônicos 
inteligentes. 

Hoje, a tecnologia desses 
terminais já permite que os 
bancos consigam oferecer 
serviços amplamente cus-
tomizados, processos com 
alta segurança embarcada 
(incluindo biometria e 
reconhecimento facial, 
entre outras tendências) e 
“até mesmo” dinheiro em 
espécie em seus terminais 
de autoatendimento.  

Com essas opções, as 
instituições ampliam seu 
leque de opções para fazer 
com que clientes dos mais 
diversos setores e grupos 
possam fazer transferên-
cias, depósitos, saques, 
pagamento de contas, agen-
damento de faturas, com-
pras de seguros, pedidos 
de empréstimos e por aí vai. 
O que não falta, portanto, 
são opções a serem inclu-
ídas para incrementar as 
entregas destes terminais 
de autoatendimento. 

Além disso, a oportuni-
dade trazida pelos caixas 
de nova geração também 
é uma chance para que as 
instituições 100% digitais 
possam oferecer grandes 
agências digitais, em totens 
que podem servir como 
verdadeiros elos com o 
público em geral, inclusive 
com quem é, ainda, desban-
carizado.  

Outro ganho importante 
dos ATMs hiperconecta-
dos é a possibilidade de se 
otimizar a disponibilidade 
dos terminais, mesmo em 
um país de dimensões 
continentais como o Brasil. 
Graças ao avanço de con-
ceitos como Internet das 
Coisas (IoT), Inteligência 
Artificial e Machine Lear-
ning, estamos caminhan-
do em passos largos para 
criarmos ambientes cada 
vez mais resilientes, fáceis 
de se gerenciar e altamente 
eficientes, o que permite 
que os times de gestão de 
parques possam agir com 
mais assertividade e com 
estratégias proativas para 
levar o atendimento bancá-
rio, também, para os pontos 
mais remotos do país. 

Estamos falando não 
apenas de uma rede física 
especifica, mas de uma 
malha de cobertura ampla e 
verdadeiramente conecta-
da, que vai além do dinheiro 
físico. Ter a capacidade de 
combinar as diferentes mo-
edas, meios de pagamento 
e modelos de transação 
financeira é uma oportu-
nidade que a nova geração 
de ATMs oferece e a qual 
os bancos, tradicionais ou 
digitais, certamente não 
podem abrir mão. 

Porque o futuro, ao que 
tudo indica, não será ape-
nas de uma ou outra tela; 
ele será composto de várias 
soluções e combinações. É 
preciso atender aos clientes 
nessa jornada, permitindo 
que eles tenham acesso 
a todas as opções, inde-
pendentemente do tipo de 
modelo e caminho que eles 
possam escolher.   

(*) - É Presidente da 
Diebold Nixdorf do Brasil 

(https://dieboldnixdorf.com.br/).

Elias Rogério da Silva (*)

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira 27 de maio de 2022
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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Ativo                            Controladora

               2.021                2.020
Circulante 13.219,61 21.264,24
Disponivel 12.479,47 20.415,32
Outros Créditos 740,14 848,92
Não Circulante 21.930.028,00 21.789.544,32
Realizável a Longo Prazo - -
Investimentos 21.930.028,00 21.769.129,00
Total do Ativo 21.943.247,61 21.790.393,24

Passivo                            Controladora
               2.021                2.020

Circulante 40.018,58 23.469,16
Obrigações Fiscais 18,58 6,58
Outras Contas a Pagar 40.000,00 23.462,58
Não Circulante - -
Exigível a Longo Prazo - -
Provisão Tributos Diferidos - -
Patrimônio Líquido 21.903.229,03 21.766.924,08
Capital Social 21.813.276,00 21.813.276,00
Reservas Estatutárias 89.953,03 (46.351,92)
Total do Passivo 21.943.247,61 21.790.393,24

 EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 06.225.026/0001-14

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
acompanhadas de notas explicativas. Aproveitamos para agradecer a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de Março de 2022.

Demonstração do Fluxo de Caixa
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Demonstração do Resultado do Exercício
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente
Giancarlo Arduini - Vice Presidente
Antônio Afonso Simões - Diretor

Shozo Sato - ContadorCRC-1SP 051081/O-5

                           Controladora
               2.021                2.020

Despesas Administrativas e Gerais (22.989,17) (15.421,87)
Equivalência Patrimonial 160.899,00 507.754,00
Lucro Antes do Resultado Financeiro 137.909,83 492.332,13
Receitas Financeiras 531,44 832,41
Despesas Financeiras (2.136,32) (2.034,18)
Lucro Antes da Tributação 136.304,95 491.130,36
Lucro Líquido Após Tributação 136.304,95 491.130,36
Lucro Líquido do Exercício 136.304,95 491.130,36

               2.021                2.020
A) Resultado do Exerc. 136.304,95 491.130,36
Equivalência Patrimonial (160.899,00) (507.754,00)

(24.594,05) (16.623,64)
B) Aumento/ Redução nos Ativos Circulantes
Outros Créditos 108,78 (92,88)

108,78 (92,88)
C) Aumento/ Redução no Ativo
  não Circulante Realizável Longo Prazo
D) Aumento/Redução nos Passicos Circulantes
Obrigações Fiscais 12,00 (25,43)
Outras Contas a Pagar 16.537,42 23.462,58

16.549,42 23.437,15
E) Aumento/ Redução
  no Exigivel a Longo Prazo - -
Caixa Líq. Proven. das
  Atividades Operac. (7.935,85) 6.720,63
II - Fluxo de Caixa das
  Atividades de Investimentos
III - Fluxo de Caixa das
  Atividades de Financiamento
Aumento/Redução Líq.
  de Caixa e Equiv. de Caixa (7.935,85) 6.720,63
Demonstração do Caixa
  e Equivalência de Caixa
Caixa e Equiv. de Caixa do Exercício 20.415,32 13.694,69
Caixa e Equiv. de Caixa
  no Final do Exercício 12.479,47 20.415,32

(7.935,85) 6.720,63

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Capital Reserva
      Realizado     Estatutária               Total

Saldo em 31/12/2019 21.813.276,00 (537.482,28) 21.275.793,72
Lucro do Exercicio/2020 - 491.130,36 491.130,36
Saldo em 31/12/2020 21.813.276,00 (46.351,92) 21.766.924,08
Aumento de Capital - - -
Lucro do Exercicio/2021 - 136.304,95 136.304,95
Saldo em 31/12/2021 21.813.276,00 89.953,03 21.903.229,03Notas Explicativas ás Demonstrações Contábeis

em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Nota 1 - Contexto Operacional: A Sociedade tem como principal
objetivo participação em outras sociedades empresariais. As demons-
trações contábeis para exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
o Brasil, que compreendem os Procedimentos, Orientações e Interpre-
tações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC,
que regula os procedimentos contábeis para Pequenas e Médias Em-
presas, juntamente com a NBC-T 19-41 - Contabilidade para Peque-
nas e Médias Empresas (PMEs), aprovada pela Resolução nº 1.255/
09, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em consonância,
com as Normas Internacionais de Contabilidade (International
Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Accounting

Standard Board - IASB. Nota 2 - Sumário das Principais Práticas
Contábeis: a) Resultado: A apuração do resultado foi realizada pelo
regime competência. b) Investimentos: Foram reconhecidos pelo
custo e atualizados pelo método de equivalência patrimonial.
Empresa Naudiluz S/A                2.021                2.020
Participação 100%
Saldo Anterior 21.769.129,00 21.261.375,00
Equivalência Patrimonial 160.899,00 507.754,00
Saldo Final 21.930.028,00 21.769.129,00
c) Capital Social: Encontra-se totalmente integralizado e representado
por 10.906.638 ações ordinárias e 10.906.638 ações preferênciais, no-
minativas sem valor nominal.

Taboão da Serra - SP, 31 de março de 2022

André Martin Marquez Ventura (*) 

Isso acontece por meio de proces-
sos ágeis, estrutura adequada, 
ambiente favorável e uma equipe 

entrosada, madura e competente. Fica 
claro que toda essa excelência não 
poderá ser alcançada senão através 
de pessoas, que são a parte essencial 
nessa dinâmica. 

Fazer com que elas trabalhem em 
alta performance e motivadas, é algo 
desafiador para gestores e líderes. 
Confiar na equipe e delegar respon-
sabilidades, oferecer ajuda imediata, 
resolver os problemas na hora, re-
conhecer os bons e maus trabalhos, 
declarar uma visão e metas claras a 
serem perseguidas, fechar e monitorar 
acordos individuais de performance, 
fomentar o trabalho em equipe, são 
dicas valiosas, que ajudam a elevar o 
nível e a performance da equipe.

Mas não adianta nada o colaborador 
ter uma boa remuneração, um líder 
incrível, estar num ambiente favorável, 
ter processos ágeis, e executar uma 
atividade a qual os estímulos não estão 
aderentes às suas motivações mais 
profundas. Existe em nós motivações 
psicológicas, e muitas delas estão 
associadas a características inatas 
de nossa personalidade, e outras são 
reflexo de todas as experiências, vi-
vências e aprendizados que tivemos 
em nossas vidas.

A dica de ouro a que me refiro é o 
poder do autoconhecimento de nossas 
motivações psicológicas e como as 
pessoas podem usá-las a seu favor, não 
apenas no ambiente organizacional, 
mas também na vida. Essa compreen-
são acarreta no aumento significativo 
nos resultados, refletindo também, de 
forma direta e indireta, na melhora do 
ambiente e clima organizacional, na 
redução do turnover, no entrosamento 
e dinâmica da equipe e na diminuição 
dos conflitos interpessoais. 

Confiar na equipe e delegar responsabilidades são dicas valiosas que ajudam a elevar o 
nível e a performance da equipe.

Uma dica de ouro para desenvolver 
equipes de alta performance

Sabemos que a base de uma empresa eficiente é a entrega de produtos e serviços de alta qualidade, 
dentro dos prazos estabelecidos

Por Syda Productions_CANVA

Mas como obter esses resultados 
promovendo esse tipo de autoconhe-
cimento? 

Como uma equipe pode trabalhar de 
forma integrada contendo membros 
com motivações diferentes? Como 
criar um clima de colaboração sem 
identificar a fonte de possíveis con-
flitos entre eles? Essas são questões 
importantes, e precisamos refletir 
sobre elas. Um dos segredos é iden-
tificar logo no processo seletivo, além 
do alinhamento com a cultura da 
empresa, competência técnica, capa-
cidade cognitiva adequada, um perfil 
motivacional aderente aos estímulos 
do cargo e da função.

Sabemos que as pessoas são dife-
rentes, e o que motiva uma pessoa 
pode não motivar a outra. Responda 
com sinceridade: o quão interessante 
seria saber, de forma científica, o que 
realmente estimula e motiva cada 
um de seus colaboradores e se essas 
motivações estão alinhadas com os 
estímulos de suas respectivas funções?

Promover o desenvolvimento pes-
soal através do autoconhecimento, 
e da abertura de consciência para as 
motivações psicológicas, vai promover 
um efeito profundo e duradouro no 
sujeito, a ponto de transformá-lo, pois 
permite que ele desenvolva as compe-
tências e características necessárias 
para uma atuação mais assertiva, para 
que conheça seu lado sombra, fazendo 
com que tenha maiores condições 
de dominar suas tendências incon-
venientes ou seus comportamentos 
inadequados. 

As empresas e, principalmente, os 
líderes devem estar cientes que só é 
possível alcançar resultados cada vez 
melhores se também houver investi-
mentos focados na compreensão do 
que é o ser humano, de suas caracte-
rísticas motivacionais, e como estas 
estão associadas às atividades às quais 
estão atuando.

(*) - É psicólogo na Vetor Editora, logoterapeuta 
e especialista em psicologia fenomenológica e 

existencial pela Universidade de São Caetano do Sul 
(https://issuu.com/vetoreditora/docs/laminas-vs).
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Ao elaborar a estratégia para o seu negócio, é preciso pensar em como direcionar seus esforços corretamente para otimizar a utilização 
de recursos e ampliar as chances de sucesso. Por isso, uma das práticas essenciais é a segmentação da sua base de clientes.

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 27 de maio de 20224

designer491_CANVA

TARGET

disponíveis e a importância relativa destas variáveis para 
a segmentação. 

Mais ainda: com o advendo da inteligência artifical, esse 
processo ficou recorrente e aprende a cada nova interação. 
É assim que funciona o Promobot da IZIO, por exemplo. 
A principal vantagem de atuar com a base segmentada 
de clientes é a melhoria da eficiência interna e também a 
melhoria na comunicação direta com seu cliente. Afinal, 
o cliente se sentirá reconhecido por receber ofertas, co-
municação ou qualquer tipo de interação que faça sentido 
para ele. 

É o mesmo princípio da Netflix, onde cada assinante tem 
filmes alinhados com o seu interesse. Nada é aleatório. 
Para o varejo, o aumento do fluxo de clientes em datas 
que geralmente não há tantas vendas é uma das vantagens 
do uso da segmentação de cliente. Isso acontece porque 
é bastante comum as vendas serem cíclicas, com dias de 
maior ou menor movimento. 

Com estudo dos dados sobre os clientes, consegue-se 
identificar padrões e antecipar datas com menor volume 
de compras e assim influenciar novas oportunidades, por 
exemplo. Tais informações permitem criar campanhas es-
pecíficas para atrair o público propenso em dias de menor 

Christian Vincent (*)

A partir da análise comportamental dos padrões de 
consumo, ferramentas tecnológicas e inteligência de 
marketing, a empresa pode separar os consumidores 

em diferentes grupos, de acordo com as suas preferências 
e comportamentos.

Desta forma, pratica-se o que é conhecido como segmenta-
ção de cliente, e que funciona com base na análise de dados 
dos clientes, organizando e gerenciando os relacionamentos 
a partir de informações coletadas pela empresa. Assim, eles 
são separados de acordo com pontos de semelhança (análise 
de fatores), viabilizando a criação de grupos voltadas a cada 
perfil. Ao pensar na segmentação, é importante reforçar o 
papel da Tecnologia e da Inteligência (Business Intelligence). 

Afinal, elas podem oferecer insumos para os departamen-
tos de marketing e de relacionamento com o cliente criarem 
campanhas para cada consumidor. Podem ser enviadas 
cartilhas, códigos promocionais e outras práticas definidas 
para garantir maior atração, satisfação e fidelização dos 
clientes. Na prática, existem quatro formas de realizar a 
segmentação de cliente. 

A primeira delas é a demográfica, que considera infor-
mações como ocupação, renda, idade, educação, estado 
civil e outras para diferenciar os grupos. Para quem vende 
para empresas, questões como porte e setor devem ser 
consideradas. A geográfica, como o nome diz, refere-se à 
localização das pessoas ou empresas que deseja atender. 
Aqui pode-se considerar país, estado, cidade, bairro etc. 

A psicográfica leva em conta traços de personalidade, 
crenças, estilo de vida, valores, classe social, entre outros 
fatores. Ela é mais complexa, mas pode ajudar a criar uma 
proximidade maior com o cliente e otimizar as campanhas. 
Existe a comportamental, que considera questões como 
lealdade, conhecimento, padrões de compra e as formas 
como ele interage com a marca. 

Esse tipo de segmentação pode ser interessante para as 
campanhas de recuperação de clientes ou para converter 
vendas que geram desistência, por exemplo. Por fim, existe 
a técnica de segmentação estatística que combina todas 
as outras acima citadas, levando em conta as variáveis 

faturamento. Também é possível desenvolver promoções de 
produtos específicos ou oferecer outras vantagens apenas 
nessas datas, como um cashback e outras ofertas.

Além disso, a estratégia pode ser utilizada para potencia-
lizar a venda de itens de baixo giro. Ao enviar campanhas 
bem direcionadas para os clientes com maior interesse 
nesse tipo de produto, há grandes chances de aumentar o 
interesse neles e, consequentemente, as vendas. Conseguir 
fazer com que clientes antigos, que deixaram de comprar, 
voltem a comprar também é fundamental. 

Neste caso, a segmentação pode ajudar a identificar esse 
grupo de consumidores e separá-los conforme os seus 
hábitos e preferências. Depois, é possível criar campanhas 
com ofertas para que eles retomem o relacionamento com 
a sua empresa. Afinal, cliente bom é cliente comprando! A 
segmentação de cliente também colabora com a busca por 
novos consumidores. 

Nesse caso, é possível fazer pesquisas de mercado para 
entender quais são as necessidades e dores de quem ain-
da não faz compras na sua loja. A partir disso, considere 
criar campanhas específicas, como descontos em primeira 
compra ou um conjunto de ofertas com produtos que 
atraiam o público-alvo. Posteriormente, é possível man-
ter o acompanhamento de dados e adotar estratégias de 
fidelização.

 
Outra vantagem é a clareza em relação às caracterís-

ticas do público. Essa prática permite o direcionamento 
de campanhas mais alinhadas, ampliando as chances de 
conversão. Como consequência, o estabelecimento terá 
mais chances de aumentar as vendas. Ao mesmo tempo, é 
possível observar um aumento no Retorno Sobre o Inves-
timento (ROI) das campanhas. 

Afinal, se o público está mais alinhado ao que é ofertado, 
provavelmente os recursos aplicados conseguirão entregar 
mais resultados. Após disparar as campanhas, considerando 
a segmentação, é possível validar informações e projeções 
realizadas, como a aceitação do público em relação a de-
terminados produtos. Isso ajuda a ampliar os critérios da 
segmentação para que as estratégias sejam cada vez mais 
assertivas ao encaminhar ofertas que sejam mais alinhadas 
aos clientes.

A possibilidade de realizar mais vendas casadas, criando 
kits montados a partir do interesse dos clientes, é outro 
benefício da prática. Como consequência, é possível au-
mentar as receitas e o volume de itens comprados por 
cada consumidor. A segmentação ajuda também as lojas 
de varejo, que precisam ter atenção aos produtos que têm 
data de validade, como é o caso de supermercados. 

Afinal, após o prazo, eles não podem mais ser comerciali-
zados e são convertidos em prejuízo. Nesse caso, a prática 
da segmentação da base de clientes permite desenvolver 
campanhas específicas para cada tipo de cliente, observan-
do os produtos que já estão próximos do vencimento. Isso 
aumenta as chances de escoar os itens e buscar eficiência.

Agora que você sabe mais sobre a segmentação de clientes, 
não esqueça de investir em ferramentas tecnológicas que 
contribuam para alavancar as vendas. Afinal, é preciso ter 
meios adequados para auxiliar na implementação dessa 
estratégia para ter o sucesso desejado.

(*) - É fundador da IZIO, plataforma completa de CRM, que nasceu com a proposta 
de servir como ponte entre o varejo e o consumidor (www.izio.com.br). 
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Inovar é preciso

O que lhe vem à mente 
quando se fala em 
inovação? Grandes 
soluções tecnológicas 
revolucionárias, como 
o iPhone? 

Rompantes de criati-
vidade aplicados em 
um produto ou servi-

ço super novo? Ora, isso é, 
de fato, inovar, mas não se 
deve pensar que a inovação 
se resume a algo grandioso 
ou muito disruptivo. Ela 
pode – e deve – acontecer 
no dia a dia, nos mais varia-
dos níveis. Sua importância 
se reforça ao analisarmos o 
cenário do mercado atual, 
cada vez mais mutante e 
competitivo. 

Neste novo mundo, espe-
cialmente no pós-pandemia, 
devemos ter consciência 
de que nossa vida está 
mudando radicalmente, 
em especial por causa da 
inteligência artificial e da 
automação, que foram al-
tamente impulsionadas pela 
crise sanitária e seus refle-
xos. Os competidores das 
pessoas físicas não têm mais 
apenas domicílio na cidade, 
no estado, na região ou no 
país onde habitam, mas em 
todos os lugares do planeta. 

Agora, com o metaverso, 
a localização geográfica se 
torna cada vez menos uma 
barreira. Profissionais com-
petem entre si em escala 
mundial. Ao mesmo tempo, 
os concorrentes de pessoas 
jurídicas não são mais em-
presas tradicionais, mas as 
empresas de tecnologia, 
que vêm causando grandes 
mudanças no mercado. 
Com elas, ganharam força 
a criatividade e a inovação. 

Pode-se dizer que a cria-
tividade é o “passo anterior 
à inovação”. Tem início em 
uma ideia, que, colocada em 
prática, desperta o processo 

de inovação. Inovar é, ba-
sicamente, fazer algo dife-
rente. Um conceito simples, 
que pode ser aplicado no dia 
a dia. Por exemplo, é sempre 
possível mudar processos 
internos, adaptar produtos 
ou serviços para oferecer 
melhores experiências aos 
clientes. 

Isso é inovar. No ambien-
te de trabalho, quem mais 
pode inovar são os colabo-
radores de uma empresa, 
que identificam nas rotinas 
os pontos de gargalos e pos-
síveis aperfeiçoamentos. 
Cabe à gestão estimular e 
desenvolver esse pensa-
mento inovador e criativo, já 
que ele é benéfico à própria 
organização. 

Ou seja, a inovação precisa 
estar inserida no modelo 
de negócio da empresa, 
estabelecida como precei-
to. Isso também se aplica 
a profissionais e suas car-
reiras: há que se ter em 
mente que pensar e agir 
de forma inovadora garante 
diferencial competitivo im-
portante, ainda mais diante 
de um cenário cada vez mais 
“apertado”, em que postos 
de trabalho são bastante 
disputados. 

Não se pode contentar 
em fazer sempre a mesma 
coisa, há que buscar o novo, 
o melhor. O mundo está 
mudando e, com ele, nossa 
vida muda também. Negar 
as tendências e evoluções 
é estacionar no processo 
de desenvolvimento. Pro-
fissionais e empresas não 
podem se dar esse luxo, que 
se configura, na verdade, 
mais como uma condena-
ção. Quem não inovar está 
fadado ao fracasso. 

Pensar e agir fora da caixa 
nunca foi tão importante. 

(*) - É Fundador e Presidente do 
Conselho de Administração do grupo 

Ser Educacional e Presidente do 
Instituto Êxito de Empreendedorismo.

Janguiê Diniz (*)

D - Áreas de Programação
No próximo dia 6 de junho, começa o 1º Hackathon Luz, evento  
destinado a estudantes e interessados em áreas relacionadas à pro-
gramação. Organizado pela Luz Soluções Financeiras, empresa que 
há mais de 20 anos desenvolve soluções inovadoras para gestão de 
investimentos, consultoria especializada e governança. Para participar, 
é preciso fazer a inscrição por meio do link (https://luzlink.luz-ef.com/
cl/PNVf0/A/38b7/0/BNMx/DB_QtEIuLkx/1/). Os participantes serão 
desafiados com situações reais vivenciadas pela empresa. Maratona 
de ideias, na qual os participantes terão a chance de desenvolver 
habilidades de programação, arquitetura, escalabilidade, qualidade 
de software, sempre com a mentoria de especialistas em inovação e 
tecnologia. Confira o regulamento no link: (https://luzlink.luz-ef.com/
cl/PNVf0/A/38b7/0/BNMx/NBHPnz-OR1l/1/).

E - Integrar para Fortalecer 
A ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio e a B3, a bolsa do Bra-
sil, promovem o 21º Congresso Brasileiro do Agronegócio, no dia 1º de 
agosto, no Sheraton WTC São Paulo Hotel, das 9h00 às 18h00. Um dos 
principais eventos do agro brasileiro contará com a participação de es-
pecialistas para tratar do tema central ‘Integrar para Fortalecer’. O tema 
vai ao encontro do convite que o Brasil recebe para atuar fortemente 
nos âmbitos da segurança alimentar mundial e da descarbonização em 
nível global. Com isso, o protagonismo do agronegócio é fundamental 
ao país diante das expectativas de abastecimento e das iniciativas para 
a conservação do meio ambiente e para o desenvolvimento de um 
mercado agroambiental estruturado. Informações e inscrições online e 
presencial: (https://congressoabag.com.br/).

F - Capacitação Profissional
Já pensou em trabalhar com Marketing e Comunicação e não sabe por 
onde começar? A TIM e a Ampli, edtech de ensino 100% digital da Kroton, 
ajudam na formação e capacitação profissional. A plataforma de ensino 
a distância está disponibilizando desconto de 33% em mensalidades 
para o curso de Graduação em Marketing. Ideal para quem pretende 
trabalhar com promoção de serviços, produtos, ou desenvolvimento de 
identidades de marcas, o curso aborda os principais pontos que ajudam 
a elaborar pesquisas de mercado, criar estratégias de marca e identificar 
oportunidades de relacionamento com consumidores. As matrículas 
devem ser feitas no site (www.tim.com.br/ampli) e o desconto é válido 
até a conclusão do curso.

A - Beleza Coreana
A partir de 3 de junho, no Centro Cultural Coreano no Brasil, acontece 
o “Festival de K-Beauty 2022”, em parceria com a Korea Trade-Inves-
timent Promotion Agency. O evento é uma exposição interativa que 
traz a cultura da beleza coreana, desde a rotina de cuidados pessoais 
com a pele e o corpo, até as técnicas de maquiagem, além do público 
ter a oportunidade de conhecer e testar grandes marcas coreanas de 
cosméticos (mais de 200 produtos). Entre as atividades, a competição 
“K-Beauty Lovers” vai premiar as publicações de fotos ou vídeos mais 
curtidas e representativas da beleza coreana no Instagram e no Tik 
Tok. Para influenciadores digitais, haverá estúdio e equipamentos para 
gravação de conteúdo. Mais informações: (https://www.k-beautyexpo.
co.kr/fairDash.do).

B - Telecomunicações e Conectividade
O Brasil depois do 5G é um dos cinco principais temas que serão de-
batidos no Painel Telebrasil 2022, maior evento de telecomunicações, 
conectividade e inovação do país. Após dois anos com transmissão 
online, os inscritos poderão participar tanto presencialmente, quanto 
pela internet do Painel Telebrasil Summit, que será realizado em Brasília, 
nos dias 28 e 29 de junho. Temas como novas tecnologias, metaverso, 
criptoativos, NFTs, tokens utilitários serão debatidos pelos profissionais 
do mercado com foco na inovação, conectividade e competitividade na 
agenda para 2023. Além dos 5 painéis, estão previstos 12 workshops, 8 
special keynotes, atividades de relacionamento, demonstração de novas 
tecnologias e atrações especiais. Mais informações e inscrições (https://
paineltelebrasil.org.br).

C - Setor Ferroviário
A VLI – empresa de soluções logísticas que integra ferrovias, portos e 
terminais – lança o desafio de abertura e fechamento automáticos de 
vagões para startups e empresas de tecnologia focadas no desenvol-
vimento de soluções para o setor logístico. Para participar do Innova-
tion Day os interessados poderão se inscrever no portal do Inova VLI 
(https://inovavli.com.br/desafios/). Os participantes terão encontros, 
online e presenciais, com a equipe técnica da VLI nos quais receberão 
orientações ao longo do evento. Após a conclusão das etapas, a startup 
selecionada apresentará uma proposta para solução do desafio e poderá 
ser contratada pela companhia. O desafio busca automatizar o processo 
de abertura e fechamento das tampas dos vagões nos terminais inte-
gradores da companhia. 

G - Assistente Virtual
Com o propósito de facilitar o acesso a informações relevantes sobre as 
eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma nova versão 
do “Tira-Dúvidas do TSE” em parceria com o WhatsApp. A ferramenta é 
gratuita e funciona como um assistente virtual por meio da integração de 
um API com o bot Answer da Infobip, plataforma global de comunicação 
omnichannel. Para falar com o “Tira-Dúvidas”, é só adicionar o número 
(61) 9637-1078 e enviar uma mensagem. As interações com o chatbot 
(assistente virtual) são automáticas, ele responde 16 perguntas ao todo. 
Alguns exemplos são: principais datas do calendário eleitoral de 2022, 
local de votação, cargos em disputa, o que é permitido e proibido no dia 
da eleição, cadastro biométrico e uso da biometria e como justificar o voto.

H - Estrelas e Nebulosas
Conhece a “Caixinha de Joias”? O aglomerado aberto de estrelas, um 
dos mais belos objetos celestes, é apenas uma das atrações para quem 
pretende visitar o Polo Astronômico, em Amparo, no interior de São 
Paulo, entre o final deste mês e todo o mês de junho. As sessões públi-
cas noturnas acontecem sempre às sextas-feiras e aos sábados. Com a 
transição do outono para o inverno, o período se torna ideal para quem 
gosta de observar o céu a olho nu ou através dos telescópios instalados 
no complexo. A programação oferece a chance para que o público veja 
constelações como Carina, Centaurus, Vela, Popa, Escorpião e o famoso 
Cruzeiro do Sul. Todas aparecem com grande destaque nas observação. 
Mais informações: (www.poloastronomicoamparo.com.br) ou WhatsApp 
(19) 9.9295-9586.

I - Feira de Franquias
O franchising sempre foi uma alternativa para concretizar negócios, e 
com a evolução do setor surgiram novos modelos, mais enxutos, tais 
como operações home-based, que dispensam lojas físicas, quiosques 
e afins, cujo valor de investimento é menor. Atenta a essa demanda 
do mercado e valorizando negócios nesses formatos, após dois anos 
de interrupção por causa da pandemia da Covid-19, a ABF Franchi-
sing Expo - maior feira de franquias do mundo, que será realizada de 
22 a 25 de junho no Expo Center Norte - trará em sua 29ª edição o 
Boulevard de Microfranquias. Programa e inscrições, acesse: (https://
www.abfexpo.com.br).

J - Opção para Presente
O Dia dos Namorados está chegando e junto com ele a preocupação do 
presente. Roupas, flores, chocolates, joias ou celulares são ótimas opções, 
mas nem sempre causam o impacto e a surpresa que gostaríamos na 
pessoa amada. A Ourominas acaba de lançar a promoção Cartão Ouro 
Fácil, disponíveis nas seguintes gramaturas: 1g, 2g, 5g, 10g, 25g, 31g 
e 50g. Além do presente que é eterno, quem recebê-lo está investindo 
no metal precioso que fica longe das flutuações inflacionárias do papel-
moeda e das oscilações do mercado de ações. Todos apresentam teor 
de pureza 999 e têm sua recompra garantida de acordo com a cotação 
do dia. Saiba mais em: (https://ourominas.com).

A nova legislação sim-
plifica o registro dos 
produtos, desburo-

cratizando o processo do-
cumental, além de ampliar 
o volume de produção.

A formalização dos pro-
dutores artesanais significa 
também acesso às políticas 
públicas e maior geração de 
emprego e renda. E a certi-
ficação do SISP Artesanal 
chancela este mercado ao 
possibilitar garantias legais 
aos produtores e consumi-
dores no atendimento às 
boas práticas de produção, 
qualidade, preço e fiscaliza-
ção. Com a lei, se estabelece 
prioridade no atendimento 
e no enquadramento dos 
pequenos produtores, bem 
como a inclusão de novos 
empreendedores. 

As mudanças na legislação representam um importante avanço 
para a agroindústria de pequeno porte.

Desde a retomada econômi-
ca em agosto do ano passado, 
após o período mais agudo 
da pandemia da Covid-19, 
a Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo (Jucesp), 
registrou mais de 213 mil 
novas empresas, até abril de 
2022. O resultado representa 
alta de 6,19% no número de 
novos CNPJs, na comparação 
com mesmo período do ano 
anterior - de agosto de 2020 a 
abril de 2021 -, quando foram 
registradas 200.691 constitui-
ções. A Jucesp é vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico.

Os segmentos que mais 
abriram empresas foram os 
de saúde, educação e comuni-
cação. O destaque fica com a 
educação que teve a abertura 
de 6.462 empreendimentos 
contra 5.726, entre agosto 
de 2020 e abril de 2021, um 
aumento de 12,8%. Segundo 
a subsecretária do Ensino 
Técnico e Profissionalizante da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Natalia Vido, o 
aumento representa a soma 
de esforços do setor para a 
retomada do ensino, já que no 
período mais crítico da pande-
mia muitas escolas fecharam.

Após o período mais agudo da pandemia, a Jucesp registrou 
mais de 213 mil novas empresas, até abril.

Câmara aprova 
limite da alíquota 
de ICMS

A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto que limita 
a aplicação de alíquota do 
ICMS sobre bens e serviços 
relacionados a combustíveis, 
gás natural, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo. A proposta classifica 
esses setores como essenciais 
e indispensáveis, levando à 
fixação da alíquota em um 
patamar máximo de 17%. O 
texto será enviado ao Senado. 
Para o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), a medi-
da vai auxiliar na redução do 
preço dos combustíveis. 

Entretanto, desagrada aos 
estados, que argumentam 
que a redução vai precarizar 
ou extinguir a prestação de 
serviços de competência 
desses entes. Será proibida 
a fixação de alíquotas para 
os bens e serviços essenciais 
superiores às das operações 
em geral (17%), mas será 
permitido reduzi-las abaixo 
desse patamar. Em relação 
aos serviços de transmissão 
e distribuição de energia elé-
trica e aos encargos setoriais 
vinculados a essas operações, 
o projeto proíbe a incidência 
de ICMS (ABr).

Produtores de alimentos de origem 
animal recebem SISP Artesanal

Para expandir a presença dos pequenos produtores artesanais de alimentos de origem animal no 
mercado paulista, o Governo de São Paulo passa a certificar os produtos à base de leite, carnes, ovos e 
mel com o registro do SISP Artesanal

em até cinco vezes. A lei 
anterior permitia a mani-
pulação de, no máximo, 
300 litros diários de leite 
cru por produtor artesanal. 
Esse limite agora é de 1.500 
litros diários.

Já para a manipulação dos 
demais alimentos de origem 
animal como de carnes, a 
expansão passou para 200 
quilos diários; de peixes, 
moluscos e crustáceos 350 
quilos; de ovos 250 dúzias; 
e para o mel e produtos de 
colmeia são permitidos o be-
neficiamento de 12 mil quilos 
anuais. Os interessados no 
registro de estabelecimento 
artesanal devem se dirigir 
até a unidade regional da De-
fesa Agropecuária: (https://
www.defesa.agricultura.
sp.gov.br). 
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As mudanças na legis-
lação representam um 
importante avanço para a 
agroindústria de pequeno 
porte atendendo às ne-

cessidades do pequeno 
produtor. Os produtores 
artesanais de queijos, por 
exemplo, poderão ampliar 
a quantidade de mercadoria 

Número de empresas abertas 
em São Paulo subiu 6,19%

“Acredito que esse período 
mostrou a importância de novas 
metodologias educacionais, 
como o uso de tecnologia para 
aprendizagem e a convivência 
entre os estudantes. A recu-
peração da aprendizagem e os 
avanços em longo prazo para 
apoiar a juventude são necessa-
riamente um esforço conjunto, 
que envolve diferentes atores 
mais a sociedade”, analisou 
Natalia.

De acordo com a Jucesp, o 
setor de tecnologia também 
registrou impactos positivos 

durante essa retomada, já 
que as novas tecnologias 
serão fundamentais para que 
organizações e empresas 
mantenham-se competitivas 
nos próximos anos. “Um dos 
reflexos da pandemia foi a ace-
leração na transformação di-
gital das empresas. Isso abriu 
espaço para aqueles negócios 
que buscam desenvolver e 
ofertar soluções tecnológicas 
inovadoras e eficientes”, disse 
o subsecretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Rafael 
Andery (ABr).
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Coluna do Heródoto

Um dos homens mais 
ricos do mundo tem 
interesse na Amazônia. 
Ela é uma área que 
está constantemente no 
noticiário ambiental e 
policial. 

Há uma devastação em 
andamento e parte 
das madeiras nobres 

é enviada para o mercado 
norte-americano. Deste 
provém o investimento para 
uma iniciativa que pretende 
mudar o destino da região, 
praticamente abandonada 
por inúmeros governos fe-
derais. 

Revistas europeias e norte-
-americanas, vez por outra, 
fazem reportagens sobre 
os povos indígenas, seus 
costumes e origem, para 
gáudio daqueles que procu-
ram matérias diferenciadas 
sobre o planeta. Pouco se 
fala sobre a devastação da 
mata, a pilhagem de exem-
plares da flora e da fauna de 
grande riqueza, o roubo de 
amostras da biodiversidade 
amazônica. 

A região ainda vive sem lei, 
sem Estado, onde as disputas 
são resolvidas à bala e as 
terras invadidas por aven-
tureiros de toda espécie. As 
grilagens se constituem em 
fazendas imensas, grandes 
latifúndios, que um dia vão 
gerar lucros para seus ad-
ministradores e dividendos 
para os acionistas, estejam 
onde estiverem. Está é a 
dinâmica do capitalismo 
destes tempos.

Há setores no Brasil que 
olham com grande preocupa-
ção a chegada de iniciativas 
capitalistas estrangeiras na 
Amazônia. Ninguém pode 
garantir que amanhã uma en-
tidade internacional venha a 
declarar a região patrimônio 
da humanidade e instale uma 
administração alienígena na 
área. Tudo o que lá existe 
pertence ao povo brasileiro. 

Assim, quando se abrem 
na floresta grandes fazendas 
ou outras atividades, se está 
tirando um bem que perten-
ce a todos. Contudo há os 
que defendem o desenvolvi-
mento local com atividades 
compatíveis com a floresta. 
Garimpeiros buscam nos rios 
o ouro que contrabandeiam 
sem o menor esforço. O Es-
tado brasileiro não tem con-
dições de impedir todo tipo 
de assalto na imensa área 
que está, pela constituição, 
sob sua guarda. 

A presença constante 
de estrangeiros, muitos 

travestidos de expedições 
científicas, fazem levanta-
mentos que são enviados 
para o exterior e estudados 
nas universidades. Todos 
ainda se lembram quando os 
ingleses contrabandearam 
mudas de látex para plantar 
na Indochina e quebraram 
a economia amazônica. Há 
investidores que podem ban-
car projetos na Amazônia, 
desde que tenham o aval 
de empresas internacionais 
e até mesmo de governos 
estrangeiros.

Mesmo com grandes ris-
cos o  empresário decide 
investir na Amazônia. Ele 
é um capitão de indústria 
famoso, líder de uma fábrica 
de automóveis que quebra os 
paradigmas da produção de 
veículos e conquista parte 
do mercado mundial. A in-
dústria que lidera funciona 
verticalmente, isto é, produz 
desde ferro, aço, madeira, 
vidro e os pneus. Nestes está 
um gargalo da empresa. 

O látex é importado da 
Ásia e está sob o controle dos 
concorrentes europeus que 
formam um  cartel e mani-
pulam os preços. O magnata 
decide comprar uma imensa 
área de 1 milhão de hectares 
nas margens do rio Tapajós, 
a cerca de um dia e meio de 
viagem de barco de Santa-
rém, no Pará. 

Henry Ford planeja cons-
truir uma cidade na selva 
para produzir látex para 
abastecer mundialmente a 
economia. Nasce a Fordlân-
dia no meio da exuberante 
floresta. Barcos carregados 
de material de construção 
chegam e saem constante-
mente do porto. Milhares de 
trabalhadores estrangeiros 
e brasileiros se juntam no 
esforço de realizar um so-
nho que mistura natureza e 
competição. 

O presidente Washington 
Luis vê com bons olhos a 
chegada dos americanos. 
Estes não se dão conta que 
poderiam obter as terras 
gratuitamente do governo 
brasileiro. Compram uma 
área inadequada para a 
plantação das seringueiras, 
cometem uma série de erros 
de projeto e são alvo de uma 
revolta dos trabalhadores 
que leva a direção a fugir 
de barco pelo rio Tapajós. 
Apesar do fracasso outros 
empresários se interessam 
pela riqueza da Amazônia.

(*) - É jornalista do R7, Record News 
e Nova Brasil fm, além de autor de 

vários livros de sucesso. Acompanhe 
no YouTube “Por dentro da Máquina”, 

(https://www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Empresário 
americano de 
olho na Amazônia
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Redes sociais fazem  
mal à saúde
A revista Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 
publicou os resultados de um estudo conduzido por um 
grupo de pesquisadores da Universidade de Bath, 
Inglaterra, que confirma os benefícios obtidos  
pelo afastamento das redes sociais.

Vivaldo José Breternitz (*)

Apenas uma semana longe do 
Instagram, Facebook, Twitter 
e TikTok, segundo a pesquisa, 

é suficiente para melhorar os níveis 
de bem-estar psicológico e mitigar a 
ansiedade e a depressão. 

Dos participantes da pesquisa, 
alguns foram orientados a evitar 
o uso de redes sociais; os demais 
continuaram seguindo suas rotinas. 
Após sete dias, os pesquisadores ob-
servaram uma diferença substancial 
entre aqueles que abandonaram as 
redes sociais ou diminuíram muito 
seu uso e os que continuaram a usar 
os aplicativos. 

As pessoas que pararam de usar 
as mídias sociais tiveram melhorias 
significativas nos níveis de bem-estar, 
depressão e ansiedade. Os pesquisa-
dores recomendaram a realização de 
novos estudos, examinando os efeitos a 
longo prazo e com populações maiores, 
embora reiterem que os resultados de 
seus estudos são mais uma evidência 
acerca dos efeitos negativos do uso 
prolongado das mídias sociais.

vasculares, foi preciso mais de meio 
século para deixar isso claro e vencer 
a luta para reduzir o poder dos grandes 
fabricantes de cigarros.

No caso das redes sociais, a luta ainda 
está no começo. Embora a evidência 
científica sobre o desequilíbrio entre os 
efeitos negativos e positivos de plata-
formas como o Facebook e o Instagram 
seja cada vez maior, continuamos a 
considerar estes serviços como algo 
vital em nosso quotidiano, apesar dos 
danos que podem nos trazer.

Será que isso realmente é verdade? 
Vale a pena refletir. 

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT.

Demoday para escolher vencedoras da  
1ª edição do desafio The Next Gen

@A Meta Ventures, Corporate Venture Capital da Meta, realizará 
na terça-feira, 31 de maio, o Demoday The Next Gen, etapa 

final da primeira edição do desafio de incentivo ao empreendedo-
rismo feminino. No evento serão anunciadas as três vencedoras do 
desafio. As finalistas selecionadas foram: WorkHub Digital, ABCfield, 
Efluxus, Filterfeed, Bella&Materna e B.nous. As startups se apre-
sentarão para um júri composto pelo Head da Meta Ventures, Marcio 
Flôres, pela investidora da Potencial Ventures, Itali Collini, a Tech 
Manager do Itaú BBA, Julia de Luca, pela Head de Aceleração da 
B2Mamy, Bianca Levy, a Corporate Venture Capital Analyst da We 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

de Ciência e Tecnologia, nível bacharelado. Essa será a segunda 
turma do bacharelado, lançado no ano passado pelo Centro Na-
cional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), organização 
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 
As aulas para a primeira turma tiveram início em março último. 
Com duração de três anos, em período integral, o curso é gratuito, 
tem a nota máxima do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e coloca em prática propos-
tas e metodologias pedagógicas inovadoras para a formação de 
cientistas e pesquisadores conectados com a realidade da pesquisa 
científica atual e com os desafios do futuro. Sem fins lucrativos, a 
escola conta com financiamento do Ministério da Educação (MEC) 
(https://ilum.cnpem.br/).

Impact, Kerolina Lima, pela Co-Head do Cubo Itaú, Renata Zanuto, 
a Coordenadora de Aceleração da Impact Hub SP, Jéssica Pereira, e 
o Diretor Executivo da Abstartups, Luis Othero. A banca será res-
ponsável por selecionar as três startups que se tornam candidatas a 
receber investimento de até R$ 2 milhões pela Meta Ventures, além 
de participar de um projeto de mentoria que iniciará em 23 de junho 
com conclusão em 22 de setembro. 

Escola superior de Ciência do CNPEM abre 
processo seletivo para a sua segunda turma

@A Ilum Escola de Ciência abre no próximo dia 1º de agosto o 
período de inscrições para o processo seletivo do curso superior 

Realidade virtual e aumentada: qual 
é o impacto no mercado automotivo? 

As novas tecnologias digitais sempre costu-
mam chegar ao mundo automotivo com força 
e gerando grandes expectativas. Isso acontece 
devido à alta capilaridade dos automóveis 
como um todo nas diversas sociedades do 
planeta, a constante evolução do setor em 
parâmetros de segurança, e, claro, no conforto 
e melhoria da experiência dos usuários. O 
desenvolvimento de conceitos e produtos das 
realidades virtual e aumentada, por exemplo, 
permite novas possibilidades ao segmento e já 
apresenta inovações significativas no mercado 
automotivo. 

 
Para caráter de clareza é importante, antes 

de tudo, diferenciar os dois termos. Realidade 
virtual é responsável por levar um usuário a 
um novo ambiente, criado por computador. 
No espaço digitalizado, o indivíduo é capaz 
de interagir por meio de um aparato físico 
com elementos virtuais, em uma imersão que 
viabiliza experiências diversas. A realidade 
aumentada, por sua vez, é a projeção de ele-
mentos digitais em interação com o mundo 
real, espaço no qual vivemos. A RA também 
permite novas experiências e interações, mas 
utiliza como base principal os elementos que 
podemos acessar sem qualquer tecnologia. 
Uma das coisas que essas realidades têm em 
comum é a necessidade da existência de um 
intermediário para serem acessadas — tablets, 
smartphones, etc. 

 
No mundo automotivo, ambas já são utili-

zadas em diferentes frentes, como na produ-
ção de carros e na interação com usuários. 
Na indústria, a realidade aumentada pode, 
inclusive, substituir o monitoramento direto 
no campo pela virtualização das plantas, o 
que evita o fechamento total de operações em 
situações adversas, como em uma pandemia. 
A RA, quando combinada com tecnologias 
de Business Intelligence, Internet das Coisas 
(IoT, em inglês) e Machine Learning, por 
exemplo, pode disponibilizar informações e 
análises fundamentais entre o mundo real e 

utilizada para apresentar novos produtos e 
experiências às pessoas, em feiras e eventos, 
garantindo maior conhecimento das pesso-
as sobre determinados automóveis. Além 
disso, a realidade virtual pode ser utilizada 
para treinamentos de pessoas em segurança 
automotiva. 

 
A compra de automóveis, tradicionalmente 

feita em concessionárias, aos poucos também 
vai sendo realizada por meio da utilização de 
tecnologias de realidade aumentada. Mon-
tadoras já usam experiências de imersão no 
processo de compra para interessados em 
conhecer modelos novos, além de conectar 
técnicos e engenheiros no projeto. Carros 
digitalizados já são realidade há muito tempo 
(com o perdão do trocadilho) e isso tende a 
aumentar cada vez mais, seja no processo 
de produção industrial ou na promoção de 
experiências ao público consumidor. 

 
(Fonte: Flavio Vasques é Diretor da VC ONE, 

empresa que trabalha com soluções inteligentes 
para o mercado automotivo)

digital. A utilização de ferramentas de realidade 
aumentada em tempo real ajuda a indústria 
no acompanhamento de equipamentos em 
funcionamento, e, ainda, permite a detecção 
da necessidade de reparos em maquinários. A 
realidade virtual também está se tornando cada 
vez mais comum nos processos produtivos do 
setor, por meio da aplicação de treinamentos 
digitais e interativos que as montadoras levam 
aos funcionários. 

 
Do ponto de vista dos usuários, um dos avan-

ços mais notáveis que a realidade aumentada 
traz ao mundo automotivo é o surgimento de 
carros autônomos. Esses veículos utilizam in-
formações do mundo real (outros automóveis, 
sinalizações, pista) para se movimentarem e 
criam uma interação digital para os integran-
tes do carro, além de garantirem a segurança 
no trânsito — premissa fundamental a quem 
entra em um automóvel. A realidade virtual, 
além de sua utilização como treinamento 
em ambiente industrial automotivo, também 
permite experiências inovadoras aos clien-
tes — em potencial ou fidelizados. A RV já é 
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A verdade é que,  apesar dos depoi-
mentos da antiga executiva da Meta, 
Francis Haugen, que mostraram como 
o Facebook e o Instagram prejudicam a 
saúde dos adolescentes, dos inúmeros 
depoimentos de Mark Zuckerberg ao 
congresso americano e dos escândalos 
repetidos e contínuos, fica claro que    
o objetivo das redes sociais é que 
fiquemos conectados a elas o maior 
tempo possível, independentemente 
dos impactos sobre nossa saúde e 
bem-estar.

Há um crescente consenso em consi-
derar as mídias sociais como os cigarros 
do novo milênio. No entanto, é bom 
lembrar que se hoje todos sabemos 
que   fumar aumenta exponencialmente 
os riscos de câncer e doenças cardio-

As pessoas que pararam de usar as 
mídias sociais tiveram melhorias 
significativas nos níveis de bem-estar, 
depressão e ansiedade.“



Inovações na retomada dos 
serviços de campo nos negócios

Quando falamos 
da necessidade de 
uma experiência 
positiva do cliente ao 
contratar um serviço 
ou produto, muitas 
vezes nos referimos à 
compra e usabilidade

Mas não podemos 
nunca nos esquecer 
da importância que 

os serviços de atendimen-
to ao cliente e solução de 
problemas tem não apenas 
na fidelização do cliente, 
mas também na imagem da 
empresa ao mercado. E com 
o crescimento de modelos 
de negócio “as a service”, ou 
seja, por meio de assinaturas 
e on demand, a assistência 
prestada pelas empresas 
ganha um peso ainda maior. 

E um fator ainda impor-
tante que não pode ser 
minimizado são os serviços 
de campo. Com o advento 
da transformação digital e a 
sua aceleração no último ano 
por conta da pandemia da 
Covid-19, é natural imaginar 
que os serviços de campo 
perderam espaço. Visitas in 
loco à clientes, empresariais 
ou particulares se tornaram 
raras em um momento em 
que o isolamento social era 
necessário. 

Porém com a adoção de 
protocolos de segurança 
rígidos e o avanço da vacina-
ção estas visitas voltaram a 
acontecer, trazendo com elas 
as inovações e adaptações 
decorrentes deste período 
difícil. Vale ressaltar que 
o setor não estava parado 
antes da pandemia. Novas 
tecnologias e investimentos 
em soluções menos custosas, 
mais eficientes e tragam uma 
melhor experiência para o 

cliente já eram prioridade 
das empresas de diversos 
setores. 

Desde uma filtragem mais 
precisa sobre os problemas 
que necessitam uma visita 
de campo, até mesmo o uso 
de tecnologias em realidade 
aumentada, que permitem 
um atendimento a distância. 
Naturalmente, as necessida-
des e natureza dos serviços de 
campo mudam de acordo com 
o setor. Empresas de teleco-
municação, como provedoras 
de internet e telefonia em-
presarial têm demandas di-
ferentes do setor hospitalar, 
que requer uma manutenção 
constante e bem-feita de seus 
equipamentos. 

Daí advém também uma 
mudança no perfil destes 
serviços. Muitas empresas 
têm optado por reduzir a 
frequência das visitas, mas 
realizar manutenções e ser-
viços mais completos, o que 
traz benefícios não só para 
a própria empresa com a 
redução de custos, mas para 
a experiência do cliente. 
Não podemos nos esquecer 
que quando um profissional 
está realizando um serviço 
de campo, ele se torna uma 
verdadeira extensão da em-
presa. 

Mais do que o indivíduo, o 
cliente está recebendo a pres-
tadora de serviços. E é com 
isto em mente que este tema 
deve ser abordado. Investir 
na profissionalização e ino-
vação dos serviços de campo 
é investir no relacionamento 
do cliente com a empresa. 
Afinal, é esta relação que 
garantirá que ele não apenas 
continue sendo um cliente, 
mas também um embaixador 
da marca.  

 
(*) -É Director, Customer Workflows 

na ServiceNow.

Marco Tanelli (*)
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Eliezer Moreira (*)

Essas tendências 
mantém o seu ritmo 
de crescimento até 

os dias de hoje, aquecen-
do fortemente inúmeros 
segmentos do mercado 
– principalmente o de 
tecnologia da informação.

A área de TI passou a ter 
maior protagonismo e im-
portância nesse período. 
Esse fato pode ser confir-
mado com a mais recente 
pesquisa da consultoria 
Gartner, que apontou a 
projeção de que os gas-
tos mundiais com estes 
serviços devem chegar a 
US$ 4,5 trilhões em 2022. 
Considerando a variedade 
de segmentações e atu-
ação do setor, podemos 
apontar que o mercado 
de cloud computing, está 
entre os muitos que vem 
conquistando crescimen-
to acelerado.

Para entender a ex-
pansão desse mercado, é 
importante frisar que sua 
adesão está relacionada 
com a grande preocu-
pação das empresas em 
ganhar agilidade e mobi-
lidade nas operações, e 
armazenar registros em 
uma infraestrutura segura 
em nuvem – incentivados, 
justamente, pela per-
manência do modelo de 
trabalho remoto. Segundo 
a mesma pesquisa, 30% 
das companhias devem 
manter o home-office após 
o fim da pandemia.

O mercado de cloud computing, está entre os muitos que vem 
conquistando crescimento acelerado.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Andréa Löfgren

O trabalho com processos tem um lado curioso: todos 
os eventos que frequento acabam passando por 
uma avaliação técnica informal, principalmente 

naquilo que diz respeito à jornada do espectador para 
chegar ao evento. O conceito de jornada do espectador faz 
parte da disciplina de desenho da experiência do usuário, 
um conceito que engloba todos os pontos de contato do 
espectador com algum elemento da marca, ou neste caso, 
com o evento. A experiência do usuário é um conjunto 
de atributos que determina quão satisfatória é a experi-
ência do publico ao participar do evento, e inclui desde a 
logística até o fator de encantamento proporcionado pela 
experiência sensorial.

Aprendi este conceito durante o meu trabalho de pla-
nejamento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do 
Rio 2016, onde havia uma percepção muito clara de que 
o evento não começava quando o juiz apitava o início da 
partida, mas sim quando o espectador saía de casa. 

Para a organização dos Jogos Olímpicos, entendia-se o 
espectador como sendo um participante ativo de toda a 
experiência olímpica, sendo ele detentor de um ingresso ou 
não.  Por isso, durante a fase de planejamento dos Jogos, 
foram mapeados todos os fluxos de pessoas, desenhados 
os caminhos pelos quais iriam se locomover e elaborados 
percursos para a sua movimentação na cidade. A idéia 
era minimizar o desconforto dos espectadores, viabilizar 
a operação da cidade e maximizar a experiência olímpica.

Como esses conceitos se aplicam a um evento, princi-
palmente a grandes eventos com público considerável? 
Todo evento busca criar uma experiência memorável 
para o espectador, portanto é importante que os orga-
nizadores tenham a percepção de que este já começa 
quando os espectadores deixam as suas casas. Me lembro 

de um concerto de uma banda de rock internacional que 
foi realizado na Barra, no Rio de Janeiro. Era um evento 
gigantesco, para o qual havia comprado ingresso com enor-
me antecedência. Foi lindo..mas tive que ouvir do carro, 
presa num engarrafamento monstro.  Não havia esquema 
de trânsito no local do evento, e a Barra parou. Consegui 
assistir às três últimas músicas e ainda tive que sair logo 
para não pegar o fluxo de saída. 

Experiência totalmente diferente foi a do Rock in Rio de 
2019, onde a produção do evento organizou um esquema 
para a utilização de ônibus especiais com compra antecipa-
da. Comprei meu passe com hora marcada, embarquei no 
ônibus, cheguei no evento, dancei feito uma louca e voltei 
para casa feliz da vida. Só boas memórias e uma grande 
vontade de voltar.

Em evento recente, optei pelo transporte publico por 
entender que esta seria a forma mais adequada de acessar 
um evento localizado em uma área com histórico de trânsito 
complicado. O local era localizado ao lado de um grande 
terminal de ônibus, e portanto imaginei que o transporte 
público seria uma das formas de acesso. Até certo ponto 
se entende que os serviços públicos de transporte estão 
muito aquém, tanto em qualidade quanto em frequência, das 
necessidades de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. 
No entanto não levar este modal em consideração e deixar 
de incluí-lo no planejamento de um evento de inovação e 
sustentabilidade me pareceu incoerente. 

Sentada no auditório, escutando gestores públicos e 
grandes especialistas palestrarem sobre a importância do 
desenvolvimento urbano sustentável, não pude deixar de 
lembrar da falta de sinalização, da grande poça de água 
suja no túnel que levava ao evento e do enorme engarra-
famento gerado pelos carros dos espectadores buscando 
um estacionamento que não estava disponível.  Adorei as 

palestras, encontrei várias pessoas conhecidas, mas saí 
com aquele sentimento de que talvez fosse importante 
compatibilizar as ações com as palavras.

Uma boa experiência do espectador tem alguns atri-
butos importantes que precisam estar incluídos no seu 
planejamento: 
 1) Acessibilidade para todos os públicos com neces-

sidades especiais, tais como mulheres gravidas e 
portadores de limitações físicas diversas. Neste que-
sito é importante pensar nos públicos menos óbvios, 
tais como pessoas que portam grandes volumes ou 
famílias com crianças pequenas.

 2) Intuitividade com a elaboração de orientações claras 
e de fácil leitura, levando em consideração a lumi-
nosidade do local onde estão expostas. 

 3) Previsibilidade e desempenho buscando sempre 
otimizar os modais existentes ou desejados através 
de parcerias com estacionamentos, empresas de taxi 
ou aplicativos de transporte.

 4) Comunicação clara, coerente e principalmente aces-
sível.

Toda jornada é carregada de expectativas, percepções, 
emoções, sofrimentos e decepções. Como você, organiza-
dor do evento, gostaria que a sua fosse lembrada?

(*) - Especialista em Processos e Projetos, com mais de vinte anos de 
experiência em gestão de processos e planejamento operacional. Atuou 

em empresas de diversos segmentos incluindo consultoria de gestão, 
telecomunicações, tecnologia da informação, serviços financeiros, óleo & 

gás, megaeventos, parques temáticos e associações de classe. Hoje é sócia 
da Gig Flows, uma consultoria de gestão que se dedica exclusivamente 

ao planejamento estratégico e melhoria de processos para empresas das 
Indústrias Criativas e do Entretenimento ao vivo. Andréa é advogada formada 
pela PUC-RJ com MBA pelo IAG PUC-RJ e Master’s Degree em Entertainment 

Business pela Full Sail University e está finalizando o mestrado profissional 
em Gestão da Economia Criativa pela ESPM e a pós-graduação em Direito 

Intelectual pela PUC-RJ.

Como a jornada do 
espectador afeta a 

percepção do evento

Como a pandemia fortaleceu o 
mercado de cloud computing?

Estamos vivenciando o cenário de transformação pós-pandemia. Dentro desses dois anos, diversas 
modalidades de trabalho sofreram os impactos do período de isolamento social, passando a utilizar, 
de forma árdua, ferramentas tecnológicas a seu favor

vel de segurança atrelados 
ao uso da ferramenta forta-
lecem a competividade da 
organização no mercado, 
possibilitando operações 
ágeis e direcionadas que 
enriquecem a eficiência da 
comunicação entre áreas e 
elimina redundâncias em 
processos.

Cabe ressaltar que o su-
cesso da aquisição de re-
cursos em cloud não deve 
ser limitada à implementa-
ção de um único recurso 
ou máquina. Para que os 
benefícios dessa conduta 
sejam, de fato, efetivados, 
é importante que haja um 
treinamento entre a equi-
pe técnica e investimentos 
nas formas de segurança 
que contemplem toda a 
cadeia de serviços.

Esses novos indicativos 
da aceitação das organiza-
ções em investir em plata-
formas em nuvens trazem 
uma nova perceptiva de 
mercado e relacionamen-
tos entre os gestores. Até 
porque, o investimento 
em novas soluções cloud 
permite a expansão dos 
negócios e contempla 
todos os espaços, sejam 
eles físicos ou digitais – 
favorecendo, desta forma, 
as organizações que bus-
cam constantemente por 
eficiência e melhorias nos 
fluxos de trabalho.

(*) - É sócio-gerente de Data Center 
na SPS Group, destaque dentre as 

cinco maiores consultorias de SAP 
Business One do Brasil 

(www.spsconsultoria.com.br).
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Todas essas novas carac-
terísticas do meio corpo-
rativo vêm despertando, 
na maioria das organiza-
ções, o crescimento da 
demanda em atender essa 
tendência, ao mesmo tem-
po em que adquirem uma 
infraestrutura segura, ágil 
e escalonável. Esse pro-
cesso se dá pela alta nos 
casos de ataques e seques-
tros cibernéticos, e pelos 
altos custos de manter 
uma infraestrutura local, 
tanto pelo braço técnico, 
quanto pela infraestrutura 
envolvida.

Embora estejamos pre-
senciando uma valoriza-
ção e reconhecimento das 
usabilidades que o cloud 
pode proporcionar para 
as empresas, a implemen-
tação de recursos de T.I 
no ambiente corporativo 
ainda é vista como um 
gasto e não um investi-
mento. Essa visão equí-

voca contribui para que 
a maioria das instituições 
possua, do ponto de vista 
de T.I, uma atmosfera de 
vulnerabilidade, facilitan-
do invasões de sistemas, 
perda de dados, roubos 
de informações.

Segundo uma recente 
publicação da Fortinet, 
líder global em soluções 
de segurança cibernética, 
o Brasil sofreu mais de 
88,5 bilhões de tentativas 
de ataques cibernéticos 
em 2021, um aumento 
de mais de 950% com 
relação a 2020 (com 8,5 
bi). Esses dados mostram 
a importância da busca 
por soluções com maior 
segurança pelos gestores.

A cultura organizacional, 
em muitos estabelecimen-
tos, inibe a compreensão 
das vantagens existentes ao 
aderir os recursos em cloud. 
Quando implementado in-
ternamente, os ganhos a ní-




