
A Nomad, primeira fintech que permite aos brasileiros a abertura de 
conta corrente e investimentos em um banco norte-americano de forma 
100% digital, anuncia o lançamento da sua plataforma de compra e venda 
de ações e ETFs. Com esta novidade, o usuário poderá negociar papéis 
das principais empresas e fundos das bolsas americanas sem limite míni-
mo de valor, com execução instantânea das ordens de compra e venda. 
Desta forma, ele tem mais flexibilidade para escolher os ativos que mais 
se encaixam no seu perfil.   

A OneTrust®, plataforma líder de mercado para a definição de inteli-
gência e confiança coordenada, lançou hoje a primeira Trust Intelligence 
Platform™ do mundo, estabelecendo uma nova categoria de tecnologia 
dedicada a resolver os principais desafios comerciais dos dias de hoje 
em torno da confiança e da transparência. As empresas que sofrem com 
perda de confiança muitas vezes têm um impacto financeiro negativo 
substancial. Dados recentes da Deloitte1 revelam que três empresas com 
valor acima de 10 bilhões de dólares perderam entre 20 e 56% de seu 
valor quando a confiança de seus stakeholders foi perdida. As empresas 
confiáveis, entretanto, superam de 30 a 50% seu desempenho segundo 
a Standard and Poor’s2 (OneTrust.com/br).

Plataforma global para construir e medir a 
confiança das empresas 

Num mercado cada vez mais competitivo, as marcas sempre buscam 
encontrar estratégias para fortalecer as suas vendas. Um dos procedimentos 
mais eficazes e populares neste sentido são as campanhas de incentivo, 
que visam aumentar o engajamento dos vendedores e reconhecer quem 
obteve os melhores resultados em um determinado período.     

Sete erros cometidos pelas empresas em 
campanhas de incentivo
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A jornada dos empreendedores não é tarefa fácil. Administrar a alta 
competitividade por novos clientes, as expectativas de crescimento 
acelerado, a estabilidade no mercado e ainda se destacar frente aos 
fundos de investimento é um grande desafio, principalmente para as 
startups - que são em sua essência, empresas que nascem em torno de 
uma ideia diferente, escalável e em condições de extrema incerteza.   

Especialista destaca dicas para quem quer 
começar uma startup

Muito tem se falado sobre proporcionar a melhor jornada para o 
consumidor. Mas como realmente saber se estamos atendendo bem e 
suprindo as suas necessidades?     

As novas métricas para proporcionar a 
melhor experiência para o cliente

Com o avanço da internet e o alcance cada vez mais sem limites, 
os produtos virtuais foram ganhando notoriedade e espaço.     

Você sabe vender seu produto na 
internet?
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Escritório sem papel melhora a 
eficiência e reduz o impacto ambiental

A ideia de um verdadeiro 
escritório sem papel tem sido 
discutida há muitos anos, 
mas poucas organizações 
realmente adotaram o conceito 
e eliminaram o papel para 
sempre. Embora pesquisas 
recentes tenham revelado que 
a impressão e a digitalização 
diminuíram significativamente 
desde o início da pandemia, 
56% dos trabalhadores ainda 
continuam imprimindo, mesmo 
trabalhando em casa. 

É o que retrata na pesquisa realizada pela 
KM World. No entanto, essa maneira de 

trabalhar simplesmente não é sustentável 
em um mundo de trabalho remoto. A ne-
cessidade de transformação digital nunca 
foi tão evidente. Embora muitas empresas 
tenham acelerado suas iniciativas digitais, 
ainda persistem várias lacunas, principal-
mente quando se trata de produtividade 
de documentos. 

De acordo com a pesquisa, estima-se que 
83% dos trabalhadores acreditam que a for-
ma como sua empresa gerencia e trabalha 
com documentos não melhorou significati-
vamente durante a pandemia. E quase todo 
mundo (95%) vê espaço para melhorias 
nessa frente. A cada ano, as empresas 
gastam recursos significativos imprimindo, 
arquivando, armazenando e recuperando 
documentos em papel. 

Cada aspecto do processo de armazena-
mento de papel afeta negativamente o orça-
mento de uma empresa e o meio ambiente 
como um todo. Algumas das desvantagens 
financeiras mais óbvias do armazenamento 
de papel incluem a compra de papel, o 
gasto de recursos de pessoal arquivando e 
encontrando documentos, aumentando a 
metragem quadrada para armazenamento 
físico de arquivos e a recuperação de danos 
desastrosos por inundações ou incêndios. 
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Além dos custos financeiros, os impactos 
ambientais não podem ser ignorados. O 
processo de produção para produzir papel 
requer a colheita de árvores, consome 
energia significativa, levando ao aumento 
dos gases de efeito estufa como também 
envolve produtos químicos. A produção de 
papel afeta tanto o meio ambiente quanto 
seus resultados. De fato, 40% da extração 
industrial de madeira do mundo vai para a 
fabricação de papel. 

Cada folha de papel vem com o imposto 
oculto de poluição da água e do ar, emissões 
de gases de efeito estufa e subprodutos 
tóxicos do processo de branqueamento. 
Em todas as fases, o papel tem um impacto 
negativo no ambiente. Ninguém pode negar 
que o papel é uma parte necessária dos 
negócios, no entanto, o impacto ambiental 
torna cada folha preciosa. Minimizar o uso 
de papel para quando for essencial pode 
levar a grandes economias tanto para o seu 
negócio quanto para o planeta. 

 A melhor maneira de iniciar o seu ne-
gócio rumo a um futuro sem papel é com 
a digitalização de documentos. A trans-
ferência de todos os seus documentos 
para o digital permitirá organizá-los em 
um repositório central, como um Sistema 
de Gerenciamento Eletrônico. Ter todos 
os documentos atuais armazenados cen-
tralmente permitirá que sua empresa se 
prepare para manter todos os documentos 
futuros digitalmente.

Além disso, quando se trata da segurança 
de seus documentos que contenham infor-
mações confidenciais ou pessoais, é preciso 
tomar precauções ao manuseá-los e até 
mesmo destruí-los. É por isso que muitas 
companhias usam uma empresa profissional 
de destruição de documentos para destruir 
todos os seus documentos indesejados. O 
uso de um serviço de destruição de docu-
mentos vem com vantagens que melhorarão 
a segurança de seus dados, economizarão 
dinheiro, tempo valioso, ajudarão você a 
estar em conformidade com as leis de priva-
cidade e também ajudarão o meio ambiente.

 
Embora os documentos digitais certamen-

te melhorem muitos aspectos dos negócios, 
há algumas considerações a serem levadas 
em consideração. Uma das primeiras coisas 
que as empresas precisam considerar com a 
documentação digital é a segurança. Como 
as violações de segurança são uma ameaça 
real, é importante garantir que qualquer 
solução digital escolhida tenha segurança 
adequada e alta. 

Da mesma forma, se as empresas optarem 
por digitalizar um backlog, o descarte seguro 
das cópias físicas atuais também precisará 
ser levado em consideração. À medida que 
as empresas continuam avançando com a 
transformação digital, a digitalização do 
papel é um passo lógico. Muitas empresas 
optam por confiar em soluções para digita-
lização e armazenamento seguro, eficiente 
e rápido de suas pendências e documentos 
em papel. 

Portanto, considere o que significaria 
para sua empresa adotar a digitalização 
de papel e ser verdadeiramente sem pa-
pel. Ficar sem papel não é mais algo que 
as organizações podem simplesmente 
empurrar como algo bom de se ter ou até 
que “se sintam prontos”. Nosso mundo do 
trabalho mudou completamente e agora 
é o momento ideal para as empresas se 
adaptarem. A única coisa que agora impede 
a mudança há muito tempo esperada para 
o sem papel é a vontade coletiva.

(Fonte: é vice-presidente Go-To-Market América 
Latina da Access.

Air France prepara nova La Première
A Air France anunciou que está trabalhando em uma nova 

cabine La Première. A iniciativa confirma o compromisso da 
companhia aérea francesa em continuar a oferecer seu serviço 
mais exclusivo e elegante, regularmente reconhecido por sua 
qualidade e excelência. O novo conceito será revelado durante 
o inverno europeu de 2023/2024. A futura cabine será a maior 
do mercado e oferecerá até três configurações diferentes, que 
podem ser completamente privatizadas para uma jornada ainda 
mais excepcional: um assento, um sofá e uma cama. O projeto 
é parte da estratégia da empresa de sofisticação, que também 
cobre renovação de frota, de lounges e o desenvolvimento de 
uma oferta de catering mais sustentável, assinado por chefs Mi-
chelin na classe Business e na La Première.    Leia a coluna 
completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: airfrance.com

Certificado sanitário 
A partir de hoje (1º), a Itália não vai 

mais exigir certificado sanitário de 
vacinação, cura ou testagem contra 
Covid-19 para a entrada de turistas 
estrangeiros. O fim da exigência 
de certificado sanitário anti-Covid 
chega às vésperas da alta temporada 
de verão na Itália, que está ansiosa 
para impulsionar o setor de turismo, 
um dos pilares de sua economia, 
após dois anos de crise em função 
da pandemia (Ansa).

Empresa ensina aos empreendedores os 
primeiros passos do mundo dos negócios online

@A GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), empresa que prepara os 
empreendedores para o dia a dia do mercado digital vai 

participar da Maratona de Transformação Digital do Sebrae, a ser 
realizada em 14 de junho. A participação da GoDaddy consistirá 
em um workshop gratuito disponível para todos os empreende-
dores e pequenos empresários que queiram se juntar ao mundo 
dos negócios online, e será liderada por Luiz D'Elboux, Country 
Manager da GoDaddy para o Brasil. A maratona do Sebrae terá 
o dia inteiro de atividades com quatro salas simultâneas de 
transmissão e mais de 50 atrações (https://contato.sebraesp.
com.br/maratonatransformacaodigital/).     Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI
Reprodução: https://contato.sebraesp.com.br/maratonatransformacaodigital/

A ESTRuTuRA E A OPERACIONALIzAçãO DO VESTINg 
    Leia na página 4
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