
O Brain, centro de inovação em negócios digitais fundado pela Algar 
Telecom, está abrindo uma seleção de startups com soluções data driven 
e omnichannel. O objetivo é encontrar parceiros que atuem na camada de 
digitalização da experiência do cliente por meio de dados e informações 
de clientes, de maneira centralizada e segura, e que tenham interesse 
em constituir uma parceria com a Algar Telecom. Nesta edição do “Brain 
Open – Desafio Evolução Digital”, podem participar startups brasileiras 
e portuguesas que estejam, no mínimo, em fase de tração, com clientes 
ativos, modelo de negócios validado e renda recorrente. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 27 de julho pelo site https://innovationlatam.
com/ch/algar e a seleção ocorre até 18 de agosto. 

Brain seleciona startups com soluções 
data driven e omnichannel

Segundo uma pesquisa da Kissmetrics, depois de uma experiência 
negativa de atendimento, 26% dos entrevistados postam um comentário 
negativo em suas redes sociais, como o Instagram ou Twitter. Imagine 
esses números após uma viralização online.    

Por que é tão importante medir a satisfação 
do consumidor?
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A Inteligência Artificial, ou AI, sigla americana para "Artificial 
Intelligence'', já é uma realidade para todos. Seja através de celula-
res, computadores ou até mesmo eletrodomésticos, caixas de som 
e robôs, a inteligência artificial chegou em todos os lugares e a cada 
dia ocupa posições mais importantes na sociedade, sendo de grande 
importância para a saúde, comunicação, clima, previsão de tragédias, 
estatísticas ou até relacionamentos e marketing.   

Cinco setores em que a inteligência artifi-
cial já atua para facilitar a vida

Após um ano de 2020 turbulento diante da situação pandêmica 
mundial, que agravou o setor da saúde e prejudicou também alguns 
indicadores econômicos, 2021 foi de retomada do empreendedorismo 
brasileiro.   

Vai empreender? Saiba como desenvolver 
um Fluxo de Caixa saudável

Falar que a pandemia da Covid mudou o comportamento dos consumi-
dores e que essa transformação veio para ficar já se tornou clichê.    

Varejo deve investir em experiências como 
estratégia sustentável de marca
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Maioria dos consumidores quer carros 
elétricos como opção de compra

O desejo de consumidores de ter 
um carro próprio e a preferência 
por veículos elétricos (EVs) 
continuam crescendo. 

A constatação é da pesquisa EY Mobili-
ty Consumer Index (MCI) 2022, que 

acaba de ser divulgada. Pela primeira vez, 
mais da metade (52%) dos entrevistados 
que planejam comprar um carro afirma que 
vai escolher um veículo totalmente elétrico, 
híbrido plug-in ou híbrido. 

A MCI – realizada com quase 13 mil con-
sumidores em 18 países da Europa, Ásia 
e América do Norte - mapeou intenções 
de compra desde o início da pandemia, 
em 2020. Quase a metade deles – 45% - 
diz que pretende comprar um carro nos 
próximos 24 meses, um aumento de 12% 
em relação à pesquisa de 2021. Quase dois 
terços (63%) pretendem comprar nos 
próximos 12 meses. A maioria quer carros 
novos: 32% contra 12% dos que pretendem 
comprar usado. 

Houve um aumento no desejo dos con-
sumidores de possuir seu próprio veículo, 
com 63% na pesquisa de 2022 dizendo que 
o acesso constante a um carro pessoal 
é muito importante para eles (acima de 
57% em 2020) e 60% afirmando que sua 
segurança ou bem-estar é melhor atendido 
por um veículo pessoal (acima de 52%). 
Apenas 16% dizem que estariam abertos ao 
aluguel de carros ou serviços de assinatura 
como alternativa à compra. 

De acordo com a pesquisa, estima-se que 
a demanda por carros seja maior na China, 
Índia e México, onde 75%, 75% e 66%, res-
pectivamente, dizem que é “extremamente 
provável” a opção de compra, enquanto 
Suécia, Cingapura e Japão – 33%, 27% 
e 20%, respectivamente — apresentam 
menor nível de demanda. 

A confiança nos EVs está aumentando 
rapidamente. Pela primeira vez, mais da 
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metade dos consumidores (52%) que pre-
tendem comprar um carro nos próximos 24 
meses diz que escolherá um veículo elétrico 
ou híbrido. Isso representa um aumento 
de 11% em relação a 2021 e 22% compa-
rando com 2020. A crescente confiança na 
tecnologia também se reflete no salto na 
preferência por veículos totalmente elétri-
cos, de 7%, em 2020, para 20%, em 2022. 

À medida que a preferência por EVs cres-
ce, as motivações para escolher um modelo 
estão mudando. Os “green early adopters”, 
cujos principais impulsionadores são 
ambientais, estão se unindo aos compra-
dores com preocupações financeiras. As 
preocupações ambientais também são uma 
prioridade menor para os compradores de 
veículos elétricos, pela segunda vez, do que 
para aqueles que consideram sua primeira 
compra de veículos elétricos. 

A infraestrutura de carregamento 
continua sendo uma barreira, aponta o 
levantamento da EY. O acesso e a veloci-
dade de cobrança são o principal inibidor 
para possíveis compradores, já que outras 
preocupações sobre os altos custos iniciais 
e a ansiedade de alcance estão reduzindo. 

A pesquisa mostra que o desejo do con-
sumidor por EVs é maior na Itália, Espanha 
e Noruega, na Europa; e China, Coreia do 

Sul e Cingapura, na Ásia. Enquanto o senti-
mento na América do Norte deve ficar atrás 
do resto do mundo, com intenção abaixo 
da média nos EUA, Canadá e México. 

Mercado no Brasil 
Com 3.387 emplacamentos, as vendas 

de veículos leves eletrificados voltaram 
a crescer em maio, retomando a curva 
ascendente do início do ano e recupe-
rando parte da queda de abril em relação 
a março, segundo dados da Associação 
Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O 
aumento foi de 8,5% sobre abril (3.123) 
e de 9% sobre maio de 2021 (3.102). O 
destaque do mês foram os comerciais leves 
elétricos, que saltaram de 14 unidades 
emplacadas em abril para 59 em maio 
(aumento de 321%) – ainda assim, abaixo 
das 97 unidades de março. 

No acumulado do ano, foram 16.354 ele-
trificados vendidos de janeiro a maio, um 
crescimento de 54% sobre os 10.392 dos 
cinco primeiros meses de 2021. “Estamos 
vendo os primeiros efeitos das iniciativas 
de prefeitos de várias cidades em defesa 
do transporte limpo, e das políticas de 
ESG das empresas de transporte de carga 
urbana e grandes redes do varejo”, explica 
o presidente da ABVE, Adalberto Maluf.- 
(Fonte: Agência EY). 
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Bolsas para pessoas negras em curso  
completo de programação digital

@Continuam abertas as inscrições para o programa de bolsas 
Black Power Dev, parceria entre Digital House, Mercado 

Livre e Globant. Os interessados devem se apressar: restam 65 
vagas, que garantem bolsa de 95% do valor da primeira etapa 
do Certified Tech Developer, curso completo de programação 
digital, exclusivamente para pessoas negras, com ensino médio 
completo e residentes no Brasil. Nesta edição do programa, 
50% das vagas serão destinadas às mulheres, cis e trans.  As 
aulas têm início em 1º de agosto. Para esta edição, a Globant 
está conectando seu programa interno, denominado Black in 
Tec, e vai doar equipamentos, como laptops e desktops, para 
50 selecionados pelo programa (https://www.digitalhouse.
com/br/landing/bolsas-ctd-2022-b?utm_source=midiaria&utm_
medium=prensa&utm_campa ign= inscr ipcao&utm_
term=ctd&utm_content=programabolsas-ctd-texto_repi-
que_0407).    Leia a coluna completa na página 6

News@TI

COMPETITIVIDADE NO MERCADO DE 
EXECuTIVOS E O IMPACTO NAS ORgANIzAçõES

    Leia na página 4

ALTO ESCALãO
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gucci lança coleção de luxo para cães e gatos
A grife italiana Gucci lançou uma coleção de luxo de roupas 

e acessórios para animais de estimação, que inclui bowls para 
ração, bolsa de viagem e até um sofá. Com foco em cães e gatos, 
a seleção de itens "Gucci Pet" combina materiais de alta quali-
dade e ideias relacionadas ao estilo da marca. Os preços variam 
entre US$ 220 (R$ 1,1 mil) e US$ 7,5 mil (R$ 39 mil). "Do doce 
ao durão, do alegre ao mal-humorado, as misturas exclusivas de 
prêt-à-porter, acessórios e objetos de decoração da nova coleção 
Gucci Pet amplificam as personalidades de cada cão e gato", re-
vela a campanha. A Gucci apostou em camisas polo, camisetas, 
malhas e casacos, com cores vivas e inspiração retrô. A coleção 
é desenhada por Max Siedentopf, que também foi responsável 
pela direção de arte (ANSA).   Leia a coluna completa na 
página 5

Negócios em Pauta

Papa nega renuncia
O papa Francisco desmentiu 

notícias de que planeja renun-
ciar em futuro próximo. Ele 
disse que está a caminho de 
visitar o Canadá este mês e es-
pera poder ir a Moscou e Kiev o 
mais rápido possível. Francisco 
também negou rumores de que 
tem câncer, brincando que seus 
médicos não lhe contaram nada 
sobre isso (ABr).
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