
O metaverso ainda está nos primeiros passos, mas já movimenta ne-
gócios na ordem de bilhões de dólares anuais, em todo o mundo.   

Ambiente de negócios: empresas devem 
se adaptar ao metaverso
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O número de startups no Brasil cresceu 35 vezes em um período de 
dez anos, passando de 600, em 2011, para 21.517 em 2021, de acordo 
com dados da Startupbase e ABStartups.   

De early stage até scale up: dicas para 
alavancar um negócio

Um dos principais desafios das empresas é obter patrocínio para 
implementar mudanças e melhorar os índices de turnover que, quando 
elevados, significam perda de capital humano.   

Por que captar e manter talentos na 
cadeia de abastecimento?

Tecnologias voltadas à segurança cibernética e Inteligência Artificial 
(IA) estão no topo das prioridades em investimentos em tecnologia para 
100% dos bancos participantes da Pesquisa Febraban de Tecnologia 
Bancária 2022, realizada pela Deloitte, maior organização de serviços 
profissionais do mundo.    

Segurança cibernética, IA e Open Finance 
são prioridades para os bancos

naratrip boonroung_CANVA

News@TI

Bett Brasil 2022

@Mais de 270 marcas expositoras e startups de educação 
são esperadas para a Bett Brasil 2022, maior encontro de 

educação, inovação e tecnologia da América Latina, que acon-
tece de 10 a 13 de maio no Transamérica Expo Center. Um dos 
destaques será a Arena Startups. Além disso, nesta edição, o 
evento traz ao público uma nova experiência no modelo híbrido, 
com a feira de expositores, Congresso e o Fórum de Gestores no 
evento presencial e conteúdos exclusivos na plataforma digital. 
O credenciamento gratuito para visitantes já está disponível e 
pode ser feito por meio do site (https://brasil.bettshow.com/
home).     Leia a coluna completa na página 6

Em um mundo constantemente 
confrontado por desafios 
socioambientais, combinar 
inovação com sustentabilidade 
é cada vez mais necessário para 
preservar os negócios e o meio 
ambiente. 

Os consumidores no Brasil não apenas 
apoiam meios de produção mais sus-

tentáveis, mas também esperam que as 
organizações se comprometam a aplicá-
-los. O relatório Authenticity Gap 2021 da
FleishmanHillard mostra que os consumi-
dores esperam que as empresas sejam parte 
da solução nessa discussão, especialmente 
no Brasil (75%).

Neste contexto, é fundamental identificar 
novas formas de alocar investimentos em 
tecnologia para alcançar melhores resul-
tados para as organizações e preservar o 
meio ambiente. Mas como? É realmente 
possível criar estratégias de negócios que 
acelerem o crescimento e sejam ecologi-
camente corretas? Absolutamente. 

Confira três caminhos que as organi-
zações podem seguir para impulsionar a 
inovação e o crescimento sustentável:

1. Análise de dados para o bem-
-estar da equipe  -  Tradicionalmente, as 
empresas extraem e analisam dados para
melhorar a tomada de decisões estratégi-
cas em vendas, marketing, experiência do
cliente e outros aspectos de seus negócios. 
Essa mesma análise de dados pode ser apli-
cada a processos internos para promover
o bem-estar dos funcionários.

Por meio de dados gerados a partir de pes-
quisas com funcionários, as organizações 
podem obter insights sobre as ambições dos 
funcionários e os desafios que enfrentam. 
Eles podem usar essas informações para 
apoiar melhor os funcionários, ajudá-los 

Três caminhos para inovação 
sustentável no mundo corporativo
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a progredir profissionalmente e construir 
uma vida mais saudável.

2. Inteligência artificial como vetor 
de sustentabilidade  -  Há muitas ma-
neiras pelas quais a inteligência artificial 
(IA) pode ser empregada para promover 
a sustentabilidade. A IA pode ajudar as 
empresas a gerenciar rotas de entrega 
para frotas de caminhões para reduzir o 
consumo de combustíveis fósseis. 

Ele pode ser usado para otimizar a ilu-
minação de edifícios com eficiência ener-
gética por meio de sensores inteligentes. 
Combinado com ferramentas analíticas 
preditivas, a IA pode prever tendências 
de consumo e mudanças nos hábitos do 
consumidor para aumentar ou diminuir as 
linhas de produção da fábrica.

3. Cadeia de suprimentos mais inte-
ligente  -  A inteligência artificial também 
pode ser usada para melhorar a gestão de 
armazéns, que muitas vezes é considerada 
um gargalo para as operações logísticas. Por 
meio de algoritmos de IA, as organizações 
podem conectar armazéns, lojas e centros 
de distribuição para garantir a rastreabi-
lidade de todos os produtos entre esses 
locais e em tempo real. 

Com menos tempo e menos recursos 
necessários para monitorar e recuperar 

mercadorias, as empresas podem apri-
morar o controle de estoque, aumentar a 
eficiência energética e reduzir o desperdí-
cio de matéria-prima. Considere a seguinte 
situação: Um pote de iogurte na prateleira 
do supermercado está próximo do prazo de 
validade. Por esse motivo, provavelmente 
não será comprado e, portanto, será des-
perdiçado. 

Junto com o carbono emitido pela pro-
dução, embalagem e transporte deste pro-
duto, descartá-lo produzirá mais emissões 
de CO2. Para aumentar a sustentabilidade 
ao longo dos ciclos de vida dos produtos, é 
essencial que as empresas otimizem suas 
cadeias de suprimentos de ponta a ponta 
e evitem o desperdício de produtos. IA, 
machine learning, data analytics podem 
ser combinadas para melhorar a gestão 
dos armazéns, considerados um gargalo 
para as operações logísticas. 

Por meio de algoritmos, é possível conec-
tar armazéns, lojas e centros de distribuição 
para obter a rastreabilidade de todos os 
produtos entre esses locais e em tempo 
real. Com menos tempo e recursos para 
monitorar e retirar mercadorias, controle 
de estoque, eficiência energética e redução 
do desperdício de matéria-prima serão 
alguns dos benefícios alcançados.

O caminho para uma empresa se tornar 
verdadeiramente sustentável é longo, mas 
é possível encurtar a jornada usando a 
tecnologia e a inovação como veículos de 
transformação. Também será necessário 
um nível de colaboração sem precedentes 
entre empresas e governos. 

No entanto, há motivos para manter o 
otimismo. As próximas gerações de líderes 
são apaixonadas pela sustentabilidade e 
ansiosas por inovar. Ao combinar esses 
impulsos, parece possível construir um 
futuro melhor e mais sustentável.

 (Fonte: Douglas Silva é VP e Country Head da Wipro 
no Brasil.

Ponte da Integração Brasil-Paraguai 
A obra da nova Ponte da Integração Brasil - Paraguai, entre 

Foz do Iguaçu, na região Oeste, e Presidente Franco, atingiu o 
índice de 82% de conclusão em abril, um investimento de R$ 
194 milhões. A ponte terá 760 metros de comprimento e um 
vão-livre de 470 metros – o maior da América Latina. Serão 
duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento 
de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais. Ela é resul-
tado de parceria entre Governo do Paraná, Itaipu Binacional e 
governo federal, com aporte financeiro da Itaipu. Na obra de 
implantação da rodovia de acesso entre a ponte e a BR-277, 
a perimetral leste de Foz do Iguaçu, os trabalhos continuam 
avançando nos viadutos da Avenida General Meira, no viaduto 
de acesso à Ponte Tancredo Neves e no viaduto da BR-469.   

Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto DER-Paraná

TECNOLOGIA

Ações educativas 
Neste mês, a SPTrans realizará 

ações educativas reforçando o 
compromisso na preservação da 
segurança viária durante os deslo-
camentos das pessoas pela cidade 
incentivando a convivência entre 
os diversos modais. As ações fazem 
parte do ‘Maio Amarelo’, com a 
proposta de chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de 
mortos e feridos no trânsito em 
todo o mundo (ABr).

COMO CONSTRuIR 
EXPERIêNCIAS NO 

METAvERSO Leia na página 4
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