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Como a tecnologia 
pode sustentar novos 
modelos de negócio

Atualmente, 
entendemos que 
grande parte das 
situações com as quais 
lidamos todos os dias 
são voláteis, incertas, 
complexas, ambíguas, 
não-lineares e frágeis

Não à toa, temos as defi-
nições de Mundo VUCA 
e, mais recentemente, 

BANI, para nos auxiliar a en-
xergar essas características 
com clareza. A pandemia, por 
exemplo, foi um acontecimen-
to que impactou fortemente 
todos os setores da sociedade, 
sendo responsável também 
por acelerar uma série de 
tendências que estavam pre-
vistas para acontecer, em pelo 
menos, cinco anos, como é o 
caso do desenvolvimento do 
trabalho remoto, por exemplo. 

Além disso, uma pesquisa 
global realizada pela consul-
toria KPMG, mostrou que 
entre as companhias bra-
sileiras entrevistadas, 71% 
aceleraram suas estratégias 
de transformação digital por 
causa da pandemia, enquanto 
67% aumentaram seus orça-
mentos para esse fim de forma 
significativa ou moderada. 
Esse aumento de recursos 
direcionados para a tecnologia 
chama atenção.

Justamente porque evi-
dencia que a capacidade de 
adaptação é fundamental para 
as empresas, ainda mais do 
ponto de vista estratégico, para 
que aqueles dias de “apagar 
incêndios” fiquem para trás 
e que seja possível equilibrar 
processos de inovação e, até 
mesmo, de transformação 
digital, no dia a dia da organi-
zação. Com isso, fica claro que 
essa capacidade de adaptação 
não é mais um diferencial, mas 
sim um caminho para uma 
constante evolução, que se 
estende também à proposta 
de valor e à essência de cada 
empreendimento, algo que 
também foi evidenciado nesse 
período de pandemia. 

De acordo com o relatório 
Global Marketing Trends 
2022, da Deloitte, muitas or-
ganizações estão redefinindo 
o porquê de sua existência, 
para além do lucro, o que 
deve modificar a entrega 
de produtos e serviços e o 
engajamento dos colabora-
dores e da comunidade. As 
empresas com maior taxa 

de crescimento são 66% 
mais prováveis de enxergar 
o propósito como uma forma 
de guiar a tomada de decisão 
dos times. 

Retomando a questão da 
transformação digital, pode-
mos conceituá-la como a cria-
ção de valor para os negócios 
das organizações a partir da 
aplicação de novas tecnologias 
digitais e de novas formas de 
se trabalhar. Porém, por mais 
que ela seja uma questão de 
sobrevivência para as empre-
sas atualmente, é importante 
ponderar a forma com a qual 
essa transformação será feita, 
porque existem uma série de 
fatores que devem estar inter-
ligados para, de fato, garantir a 
efetividade dessas ações. 

Na era digital, os processos 
de transformação passam a 
coexistir e o grau de compro-
metimento com cada fase de 
um negócio será o que de-
terminará o seu sucesso. Isso 
porque, o investimento sem 
business agility, por exemplo, 
vai dificultar a visibilidade 
dos impactos causados pelas 
mudanças em processos. A 
pandemia também evidenciou 
uma tendência que já vinha se 
fortalecendo há algum tempo: 
o customer centric, que nada 
mais é que uma forma orien-
tar a tomada de decisões nas 
empresas, cujo foco passa a ser 
o cliente e suas necessidades.

Esse conceito está intima-
mente ligado ao business agi-
lity e as metodologias ágeis, e 
consequentemente, a proposta 
de geração de valor das empre-
sas, indo muito além da simples 
oferta de produtos e serviços. 
De acordo com uma pesquisa 
da Gartner, já se estimava 
que em 2020, experiências 
ruins seriam responsáveis por 
destruir 30% dos projetos de 
negócios digitais. 

Dessa forma, a criação de no-
vos modelos de negócio nesse 
cenário não depende apenas 
dos investimentos, mas tam-
bém da estratégia e da análise 
de contexto, que é necessária 
para gerar valor para além dos 
produtos ou serviços ofereci-
dos, com ideias inovadoras e 
bem definidas, apresentando 
soluções completas e que 
enxergam o mercado como 
um todo, conhecendo a sua 
própria marca, os seus clientes 
e, principalmente, os agentes 
que fazem as engrenagens 
funcionarem.

(*) - É Co-Owner - Business 
Development da OPUS Software.

Walter Ruiz (*)

insurtechs. O Grupo FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação que 
potencializa a transformação dos negócios e que possui aceleradores SaaS 
Open Finance e Open Insurance, será uma das empresas participantes. O 
Grupo FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação, que possui ace-
leradores SaaS Open Finance e Open Insurance, será uma das empresas 
participantes. Para assistir ao evento, basta fazer a pré-inscrição no link: 
(https://page.opensummit.com.br/pre-inscricao-open-summit) 

E - Tecnologia Brasileira
Uma tecnologia brasileira, nascida no coração do Vale do Pinhão, em Curitiba, 
foi destaque na maior premiação de experiência do consumidor do mundo – a 
Customer Centricity World Series Awards 2022. O Tapete Digital da Pacer, 
residente do HIPE Innovation Center, ganhou uma menção honrosa na pre-
miação e contribuiu para que a Azul Companhia Aérea fosse reconhecida 
internacionalmente como uma das três melhores empresas do mundo na 
categoria “Gestão de Crise”. O Tapete Digital nasceu antes do cenário pan-
dêmico com o propósito de resolver o “problema” na demora dos embarques 
nas aeronaves. Com o aumento de integração entre as companhias aéreas, a 
solução pode reduzir em até 50% o tempo do embarque, aumentando o conforto 
dos passageiros e a eficiência das companhias (https://www.pacer.com.br/).

F - Negócios em Jornalismo 
Estão abertas as inscrições para o GNI Local Lab Brasil, projeto da Google 
News Initiative para apoiar o desenvolvimento de até 100 pequenos e 
médios veículos de comunicação locais e promover um ecossistema jor-
nalístico mais sustentável, profissional e diversificado no país. O objetivo 
é capacitar empresas jornalísticas ao longo de 10 meses para que possam 
se desenvolver de forma sustentável e continuar produzindo conteúdos 
jornalísticos e informativos relevantes para as suas comunidades. Podem 
participar veículos impressos, digitais, rádios e emissoras de televisão em 
operação há pelo menos 12 meses e que empreguem de 2 a 100 jornalistas 
em suas redações. Com a ajuda de especialistas e consultores, o GNI Local 
Lab fará uma análise aprofundada dos sites dos veículos participantes e 
compartilhará soluções por meio de relatórios, workshops e encontros. 
Saiba mais em: (https://newsinitiative.withgoogle.com/pt-br/).

G - Manufatura Avançada 
Estão abertas as inscrições para a 2ª turma do Curso de Especialização 
Lato Sensu em Manufatura Avançada Baseada em Transformação Digital. 

A - Tecnologia em Radiologia 
Com inscrições até 9 de junho, a Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo oferece 89 bolsas de estudo de até 100% para 
os cursos superiores de Tecnologia em Radiologia e de Tecnologia em 
Sistemas Biomédicos. Ao todo, estão sendo oferecidas 121 vagas no 
Vestibular 2022/2. As inscrições devem ser feitas  por meio do site (www.
fcmsantacasasp.edu.br), e a taxa de inscrição é de R$ 20,00. Para solicitar 
uma bolsa de estudos, o candidato deverá escolher a modalidade Cota 
Social. Num mercado cada vez mais competitivo, as áreas de ambos os 
cursos se destacam pelos seus diferenciais, como o grande número de 
empregos disponíveis e os bons salários oferecidos. 

B - Metodologia BIM 
O Governo do Amazonas anunciou o início da implantação da metodologia 
BIM (Modelagem de informação para a construção), ferramenta digital da 
Autodesk destinada a projetos de engenharia para reduzir os custos de obras 
no estado. Com os investimentos em BIM, o Estado poderá reduzir em até 
40% o tempo de elaboração de um projeto, aumentando sua assertividade 
em até 97%, o que proporcionará mais transparência e economia aos cofres 
públicos. O governador  Wilson Lima, destacou como as obras de engenharia 
do estado serão beneficiadas por essa nova ferramenta digital que garante 
cálculos precisos e conclusão das obras dentro da previsibilidade dos contratos. 

C - Orgânicos e Agroecológicos
Nos próximos dias 8 e 9, no Anhembi, acontece a Bio Brazil Fair e Biofach 
América Latina, Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia. 
A vitrine do mercado orgânico no continente: assim que é conhecida, há 15 
anos trazendo oportunidades, fortalecendo relações comerciais e reunindo 
que há de melhor em produtos orgânicos certificados em alimentos, moda, 
cosméticos, higiene e serviços. O evento reúne o setor de produtos naturais, 
probióticos, integrais, fitoterápicos e tratamentos complementares, um 
mercado emergente e que cresce cerca de 4,4% ao ano e faz o Brasil ocupar 
o 4ª lugar no ranking de faturamento mundial (https://biobrazilfair.com.br/).

D - Futuro dos Bancos
Marcado para acontecer entre os dias 6 e 10 de junho, em formato online 
e 100% gratuito, o Open Summit 2022 reunirá diversos especialistas para 
debater temas ligados ao Open Banking, Open Insurance, Open Innovation, 
soluções em payment e moedas digitais, além do mercado de fintechs e 

A iniciativa, que é uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi, Instituto 
Fraunhofer IPK e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), é voltada 
para profissionais que atuam no setor industrial e que tenham formação 
completa nas áreas de engenharia, exatas ou ciências econômicas. Seu 
objetivo é promover a capacitação técnica e preparar os profissionais 
para atuar diante dos desafios e oportunidades oriundos da Indústria 
4.0. Dessa maneira, a especialização tem o intuito de atualizar esses 
profissionais acerca das novas tecnologias transversais. Inscrições e 
mais informações: (https://www7.fiemg.com.br/iel/noticias/detalhe/%20
https://forms.office.com/r/h8a99JMUC3).

H - Desinfecção de Água
A marca Clorin, pertencente à empresa Acuapura, participa da feira Bio 
Brazil Fair 2022, que vai de 08 a 11 de junho, no Pavilhão de Exposições 
Anhembi. A empresa contará com um stand e com representantes mostran-
do ao público seu portfólio de produtos usados para desinfecção de água, 
superfícies e utensílios com praticidade, eficácia e principalmente segurança, 
pois têm como grande diferencial o Dicloro-S-Triazinetrione de Sódio. Este 
componente orgânico de forte ação germicida é aprovado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), além de ser o único desinfetante do mercado 
com o selo IBD como insumo aprovado para uso na sanitização de produtos 
orgânicos. Haverá também demonstração e amostra grátis de produtos.

I - Elétricos nas Entregas  
Comprometida com a sustentabilidade, a Privalia passará a utilizar 
veículos 100% elétricos para a distribuição de produtos em 13 cidades 
do interior paulista, em parceria com a transportadora Dia Entregue, a 
partir de junho. A meta do maior outlet brasileiro é realizar mais de 200 
mil entregas por ano sem emissões de CO2. As compras chegarão de 
bike, scooter e vans elétricas na casa de clientes de Campinas, Ribeirão 
Preto, Jundiaí, Sorocaba, Itu, Piracicaba, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, 
Salto, Porto Feliz, Cabreúva e Votorantim. A região responde por cerca 
de 100 mil entregas anuais. A iniciativa utilizará modais não poluentes 
desde a coleta dos produtos, no centro de distribuição de Extrema/ MG, 
até o consumidor final. Saiba mais em: (https://www.privalia.com.br).

J - Food Service
A Sociedade Internacional de Projetista e Consultores de Serviços de Ali-
mentação (FCSI) vai oferecer consultorias gratuitas durante a Fispal Food 
Service e Fispal Sorvetes, que acontecem simultaneamente de 7 a 10 de 
junho, no Expo Center Norte. O projeto “Fale com um Especialista” conta 
com o apoio de uma rede de profissionais do mundo todo especializados no 
setor de food service e hospitalidade Os eventos são gratuitos e exclusivos 
para profissionais atuantes no setor. Para os interessados será possível 
receber consultoria de 30 minutos com especialistas do FCSI, em campos 
como projeto e gestão de negócios da alimentação. É possível agendar 
uma consulta no site (https://www.fispalfoodexperience.com.br/pt/Fale-
Com-Especialista2022.html). As sessões acontecem no estande do FCSI. 

Os dados são da Pnad 
Contínua, divulga-
da ontem (31) pelo 

IBGE. De acordo com o insti-
tuto, esta é a menor taxa para 
um trimestre encerrado em 
abril desde 2015, quando a 
desocupação ficou em 8,1%. 

O número de pessoas 
ocupadas chegou ao recorde 
histórico de 96,5 milhões, a 
maior taxa da série iniciada 
em 2012, com um aumento 
de 1,1% na comparação 
trimestral. A alta foi de 
1,1 milhão de pessoas no 
trimestre e de 9 milhões de 
ocupados no ano. Em abril de 
2021, o Brasil passava pelo 
pior momento da pandemia 
da Covid-19, com os óbitos 
chegando a passar de 3 mil 
por dia.

A população desocupa-
da foi estimada em 11,3 

Houve aumento de 20,8% no número de empregados sem carteira 
assinada no setor privado, chegando a 12,5 milhões de pessoas.
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A versão inicial da moeda digital será 
uma opção adicional ao uso de cédulas 

convencionais.
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Setor público tem 
superávit primário de 
R$ 38,9 bilhões 

O setor público consolidado registrou 
superávit primário de R$ 38,9 bilhões 
em abril, informou ontem (31) o Banco 
Central. Nos últimos 12 meses, as contas 
públicas apresentam resultado positivo 
de R$ 137,4 bilhões, o equivalente a 
1,52% do PIB.

O setor público consolidado é com-
posto por Tesouro Nacional, Banco Cen-
tral e Previdência, estados, municípios 
e empresas estatais (exceto Petrobras, 
Eletrobras e bancos públicos). 

Desses, apenas as empresas estatais 
apresentaram déficit em abril, de R$ 1,040 
bilhão. O governo central apresentou 
superávit R$ 29,638 bilhões em abril, en-
quanto o resultado dos governos regionais 
no mês foi positivo em R$ 10,278 bilhões, 
segundo o relatório de estatísticas fiscais 
do BC. Nos quatro primeiros meses do 
ano, o superávit primário acumulado é de 
R$ 148,493 bilhões. No mesmo período 
de 2021, o superávit se encontrava em 
R$ 75,841 bilhões.

O resultado primário é aquele que 
contabiliza receitas e gastos do setor 
público, excluindo o pagamento dos 
juros da dívida pública. Caso os juros 
sejam incluídos na conta, o chamado 
resultado nominal, em abril foi regis-
trado um déficit de R$ 41,024 bilhões. 
A cifra é resultado da diferença entre 
o superávit primário e o dinheiro gasto 
com o pagamento de juros pelo setor 
público em abril, que chegou a R$ 
79,900 bilhões (ABr).

Desemprego cai e fica em 10,5% 
no trimestre encerrado em abril

O desemprego caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado em abril, na comparação com o 
trimestre anterior, e 4,3 pontos percentuais na comparação anual, e fechou o período em 10,5%

representa o percentual de 
pessoas ocupadas na popu-
lação em idade de trabalhar, 
foi estimado em 55,8%, uma 
alta de 0,5 ponto percentual 
na comparação trimestral e 
de 4,8 pontos percentuais 
ante igual trimestre do ano 
anterior. 

Já a força de trabalho, que 
soma as pessoas ocupadas e 
as desocupadas, foi estimada 
em 107,9 milhões, o maior 
contingente de pessoas na 
força de trabalho da série. 
Na comparação anual, hou-
ve aumento de 20,8% no 
número de empregados sem 
carteira assinada no setor 
privado, chegando ao recor-
de histórico de 12,5 milhões 
de pessoas. Os trabalhadores 
por conta própria subiram 
7,2% no ano, chegando a 25,5 
milhões de pessoas (ABr).

milhões de pessoas, uma 
queda de 25,3% no ano. 
De acordo com a coordena-
dora da pesquisa, Adriana 
Beringuy, a queda na de-
socupação vem se mos-
trando sustentada desde 
o trimestre encerrado em 

julho de 2021, com avanços 
nos setores de transporte, 
armazenagem e correio, 
administração pública, 
defesa, seguridade social, 
educação, saúde humana 
e serviços sociais.

O nível da ocupação, que 

Testes do real digital devem começar 
em 2023, diz Banco Central

Os testes da versão digital do real, 
chamada de Real Digital, deverão 
começar em 2023, segundo o econo-
mista do Banco Central (BC), Fábio 
Araújo. De acordo com ele, o cro-
nograma inicial previa os primeiros 
pilotos ainda em 2022, mas a greve 
dos funcionários do BC atrasou a 
programação. 

“A gente tinha a intenção de come-
çar os pilotos [testes] talvez ainda no 
final desse ano, mas a greve atrasou 
bastante o cronograma. De toda for-
ma, em 2023 e, em boa parte de 2024, 
a gente vai ter os pilotos rodando e 
as condições de ter certeza do lança-
mento da moeda digital na segunda 
metade de 2024”, disse Araújo em 
debate virtual sobre o tema, promo-
vido pela Febraban.

Em 2021, o Banco Central anun-
ciou que estava desenvolvendo o 
Real Digital, uma moeda digital que 
deverá funcionar como uma extensão 
da moeda física. Diferentemente das 
criptomoedas, o Real Digital será 
garantido pelo BC e trará a possibi-
lidade do uso de novas tecnologias, 
como contratos inteligentes (smart 
contracts), pagamento em outros 

países, e utilização em internet das 
coisas (IoT). 

De acordo com o BC, as pessoas 
interessadas em utilizar o Real Digital 
deverão obter uma carteira virtual de 
um agente autorizado – como um ban-
co ou uma instituição de pagamento. 
A versão inicial da moeda digital 
será uma opção adicional ao uso de 
cédulas convencionais, e poderá ser 
convertida para qualquer outra forma 
de pagamento hoje disponível – como 
depósito bancário convencional ou 
em real físico (ABr).


