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Para a maioria dos profissionais de TI, a ameaça de um ataque de 
ransomware é motivo para passar noites em claro. Organizações de 
todos os setores, públicas ou privadas, são vítimas em potencial, se 
não já vitimadas.    
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MERCADO
FINANCEIRO

Quem consome o seu produto ou serviço? Como esses públicos 
estão sendo afetados pelos constantes desafios socioambientais e 
econômicos? Como você tem direcionado isso em sua estratégia de 
negócio? Está monitorando este impacto a curto, médio e logo prazo? 
Como seu negócio é afetado?  

A estratégia de Valor Compartilhado afeta 
a Sustentabilidade dos negócios?

Nos últimos anos, o mercado de contabilidade tem passado por diversas 
transformações. Segundo pesquisa realizada pelo Capterra, 15% das 
MPEs ainda fazem a contabilidade da empresa em caneta e papel.    

Integração de sistemas aciona a  
transformação digital na contabilidade

Nosso setor de meios de pagamento está entre os mais modernos do 
mundo. A agenda regulatória implementada pelo Banco Central nos últimos 
anos contribuiu e tem contribuído para que o Sistema Financeiro Nacio-
nal continue sendo uma referência positiva ao redor do mundo.     

Brasil e sua excelência nos meios  
de pagamentos
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Como obter êxito na implementação 
do modelo de trabalho híbrido

Ao migrar para o home office 
de um dia para o outro, muita 
gente descobriu que nem 
tudo são flores no trabalho 
exclusivamente remoto. 

Um estudo realizado pela Nespresso 
Professional mostrou os principais 

problemas apontados por 613 profissio-
nais de empresas brasileiras - entre eles, 
a dificuldade de conciliar a rotina com 
as tarefas escolares dos filhos (60%), a 
pouca interação com colegas (42%) e a 
falta de estrutura adequada para trabalhar 
de casa (13%). 

Por outro lado, houve ganhos: 64% dos 
respondentes afirmaram estar passando 
mais tempo com a família; 52%, praticando 
mais atividades físicas; e 46% relataram 
ter ganhado cerca de duas horas livres 
por dia com o fim dos deslocamentos até 
o escritório. 

Não à toa, o trabalho híbrido se tornou 
uma opção desejável para boa parte 
das pessoas - e o sistema atrai também 
as empresas, que querem aumentar o 
engajamento e a colaboração entre fun-
cionários, sem perder as vantagens do 
esquema remoto. 

"Para as empresas, a principal vantagem 
foi a redução de custos. Mas os executivos 
também perceberam outros pontos positi-
vos, como a possibilidade de contratar co-
laboradores que morem em outras regiões 
geográficas", diz Fernando Gorguet, Head 
de Global Sales da plataforma de gestão 
do workplace Deskbee. "Outra vantagem 
é a redução da pegada de carbono; algo 
que chama atenção em um mundo onde 
os consumidores estão mais atentos à 
sustentabilidade das empresas".

Mas, claro, a adoção do trabalho híbrido 
só deve acontecer quando de fato fizer sen-
tido para a empresa e seus funcionários. "O 
primeiro passo é entender que este novo 
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modelo não deve ser uma réplica contro-
lada do anterior: é uma oportunidade para 
implementar um novo sistema baseado nas 
preferências e, principalmente, naquilo 
que tem valor para cada um", aponta Mário 
Verdi, CEO da Deskbee. 

"Para que o escritório híbrido funcione, 
é essencial organizar de modo estratégico 
e cuidadoso a migração para o modelo". 
Perguntamos aos especialistas da Desk-
bee quais são os passos essenciais para 
organizar a implementação do modelo 
nas empresas. Confira:

1. - Olhar para dentro  -  Entenda a 
cultura da empresa, do que ela precisa, 
e quais são exatamente os motivos para 
a adoção do modelo híbrido. O que a 
organização procura alcançar com esse 
sistema? Nesse contexto, quais são as 
prioridades da companhia? Faça também 
um levantamento dos pontos cruciais do 
seu negócio: o que é preciso para o pleno 
funcionamento da operação?

2. - Valorizar (de verdade) as opini-
ões dos colaboradores  -  O que beneficia 
uma pessoa pode não beneficiar outra. 
Por isso, ouça seus colaboradores para 
compreender o que está acontecendo, e 
trate cada um de maneira individual. Faça 
pesquisas, escute as diferentes realidades 
e entenda como isso deve afetar as rotinas 
no modelo híbrido. 

É fundamental saber se os funcionários 
se sentem seguros em sair de casa e es-
tar no ambiente de trabalho, e quais os 
motivos das respostas de cada um, tanto 
positivas quanto negativas.

3. - Definir estratégias de transi-
ção  -  Estabeleça normas e regras que 
respondam perguntas como "quais grupos 
de usuários poderão acessar quais áreas 
da empresa?" ou "quantas vezes e por 
quanto tempo as reservas de espaços no 
escritório físico poderão ser feitas?". Seja 
detalhista: isso ajuda a adaptar o espaço 
às pessoas ou à estratégia da empresa. 

Leve em conta possíveis expansões 
ou mudanças no retorno ao escritório; 
e não dispense a ajuda de profissionais 
especializados em espaços corporativos, 
atentos às novas configurações de design e 
layout. Invista em tecnologias para gestão 
do workplace e de pessoas, e incentive os 
funcionários a adotá-las.

4. - Começar com cautela  -  Mesmo 
após coletar todos os dados necessários e 
definir a estratégia de adoção do modelo, o 
ideal é começar devagar: faça um retorno 
escalonado, onde os colaboradores podem 
voltar aos poucos e sem obrigatoriedade. 

Utilize a experiência dos funcionários 
que estão voltando como ferramenta e 
fonte de dados para aprimorar ainda mais 
o sistema. O híbrido é isso: ter flexibili-
dade, pensar fora da caixa e confiar nas 
pessoas.  - Fonte e outras informações, 
acesse: (https://deskbee.co/br/). 

Começa a pré-venda do BMW iX3 M Sport 
O futuro elétrico e conectado da BMW está cada vez mais 

presente no portfólio atual da marca. Desta vez, a novidade é 
o BMW iX3 M Sport, versão 100% eletrificada do já consagrado 
X3, com o apelo esportivo tradicional das versões M Sport. Com 
até 460km de autonomia e custando R$ 475.950, o SAV chega 
para ser o quarto modelo do BMW Group completamente mo-
vido a energia elétrica e já está em pré-venda em toda rede de 
concessionárias da marca no Brasil. Importado da China, onde 
é produzido nas instalações da joint venture BMW Brilliance 
Automotive, o motor elétrico, posicionado no eixo traseiro, rende 
286cv (210kW) de potência e torque máximo de 400Nm. Com 
esse conjunto, o iX3 acelera de 0 a 100km/h em 6,8 segundos e 
tem velocidade máxima limitada a 180km/h.   Leia a coluna 
completa na página 5
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Radar Agtech Brasil 2022 amplia período 
para cadastramento de startups

@Startups que atuam no setor agropecuário ganharam a am-
pliação do prazo para se cadastrar no maior mapeamento de 

empresas de base tecnológica do setor, o Radar Agtech Brasil. 
As inscrições para a edição 2022 do Radar foram estendidas 
até o dia 19 de junho e podem ser feitas gratuitamente pelo 
endereço https://bit.ly/radaragtech. O Radar é a principal fonte 
de informações para quem quer conhecer um panorama das 
agtechs brasileiras e o cadastramento confere maior visibilidade 
para essas empresas, junto a empreendedores de ecossistemas 
locais e internacionais. O mapeamento é feito pela Embrapa 
com a SP Ventures e a Homo Ludens Research& Consulting.   
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MARKETING 
PESSOAL: UM 
ALIADO DOS 
CONTADORES
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REPUTAÇÃO DA IMAGEM

Consumo das famílias
O consumo das famílias teve alta 

de 7,37% em abril na comparação 
com o mesmo mês de 2021, segundo 
levantamento da Abras. Nos primeiros 
quatro meses, o consumo registrou alta 
de 2,5% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Segundo Marcio Milan, 
da Abras, os resultados indicam que há 
crescimento consistente do consumo 
nesta primeira parte do ano. Em com-
paração com março, a expansão do 
consumo em abril ficou 4,2% (ABr).
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