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Produtos e serviços financeiros tiveram um salto tecnológico nos 
últimos anos, ganhando ainda mais força após o impacto causado 
pela pandemia do novo Coronavírus, que impulsionou investimento 
na área.   
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Nas últimas semanas, temos visto muitas notícias e publicações sobre 
downturn e layoffs em algumas startups brasileiras. Em diversos grupos 
de startups, circulam memorandos de fundos e aceleradoras que buscam 
orientar seus portfólios e cotistas sobre como atuar no momento atual 
em uma linguagem mais técnica.   

O que o momento atual do mercado  
pode ensinar para as startups?

Dentro da rotina corporativa, termos como B2B (Business to Business) 
e B2C (Business to Consumer) são discutidos com frequência, represen-
tando dois formatos consolidados de se trabalhar o setor de vendas.   

A expansão do modelo D2C nas indústrias 
e sua relação com e-commerces

Quem nunca trabalhou na mesma rotina todos os dias? Vai traba-
lhar, liga o computador, abre o e-mail, baixa arquivos com milhares de 
dados, processa os dados e os insere no sistema um por um.    

Automação de Processos Robóticos:  
o que é e por que utilizar
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Como o compliance aumenta  
a produtividade na construção civil?

Manter o gerenciamento adequado 
do andamento das obras é um 
desafio na construção civil. 

Diante da constante descentralização 
da mão de obra, alta rotatividade das 

equipes e extenso volume de dados gerados 
a cada projeto, os investimentos em um pro-
grama de compliance estão se tornando cada 
vez mais presentes no setor – fortalecendo 
a gestão interna de cada empreendimento e 
trazendo mais transparência e confiabilidade 
perante funcionários, clientes e parceiros.

Com o propósito de fazer com que as 
empresas estejam sempre adequadas 
perante as exigências legais, políticas in-
ternas e mitigação de riscos, o compliance 
é uma ferramenta poderosa em termos de 
segurança e legitimidade corporativa. Para 
o setor de construção civil, tais requisitos 
são extremamente importantes para suas 
operações, em meio aos empecilhos roti-
neiros de acompanhamento dos projetos.

As limitações na comunicação são per-
sistentes no setor, com times espalhados 
em meio a várias obras que acontecem 
de forma simultânea. Desfavoravelmente, 
ainda, existe muita dificuldade no registro 
de aprovações em documentos e políticas, 
acompanhamento das versões, coleta de 
declarações de conflito de interesses, 
entre muitos outros. Principalmente, uma 
vez que, nem sempre, é possível ter um 
gestor presencialmente em cada local para 
analisar, de perto, cada processo.

Quando comandados de forma analó-
gica, obter êxito nessa gestão se torna 
praticamente impossível. Mas, quando 
gerenciados apoiados em um sistema tec-
nológico de compliance, se torna muito 
mais assertivo analisar todas essas infor-
mações em tempo real para, a partir disso, 
estabelecer as ações necessárias para que 
a empresa entre em consonância com as 
legislações do setor e no esclarecimento 
de suas políticas para todos.
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O apoio irrestrito deste procedimento 
pautado nos melhores recursos tecnológi-
cos do mercado, permite que o setor tenha 
um registro de dados muito mais assertivo 
e qualitativo, reunindo, em uma única fer-
ramenta, as informações de todas as obras 
finalizadas e em andamento referentes 
a todos esses processos de compliance, 
referentes a profissionais atuais e antigos, 
demanda de recursos para a construção, 
e muitos outros dados relevantes para o 
desempenho dos projetos.

Ainda, mesmo com trabalhadores disper-
sos em regiões completamente diferentes, 
a distância geográfica não se torna mais 
um problema. Um compliance tecnoló-
gico permite a visualização dos dados de 
todos os membros das equipes de forma 
automatizada e confiável, transportando 
a política interna, condutas de ética e a 
cultura organizacional para todos.

Diante de inegáveis benefícios, as pers-
pectivas de sucesso para aqueles que dedi-
carem esforços a essa gestão são enormes. 
Comprovadamente, um estudo conduzido 
pela Deloitte identificou que 95% das em-
presas do setor disseram que irão focar seus 
investimentos em ferramentas e softwares 
de gestão de dados neste ano. As portas 
para o sucesso são enormes, mas, para 

isso, certos cuidados são necessários em 
sua implementação.

A proteção dos dados de todos os 
profissionais é uma das maiores preo-
cupações do setor, garantindo que es-
tejam em conformidade com as normas 
impostas pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). Para isso, o programa 
de compliance deve ser construído e 
adaptado conforme cada empresa e suas 
necessidades, de forma que faça sentido 
para as metas estabelecidas.

Por fim, o equilíbrio entre a tecnologia e 
o lado humano deve estar presente a todo o 
momento. É importante utilizar os recursos 
de automatização do compliance a favor 
da empresa, otimizando tarefas que podem 
trazer agilidade e alocando os esforços das 
equipes para funções mais valiosas em prol 
do crescimento da companhia. 

Com o envolvimento constante de todos 
os profissionais, redução de desperdícios e 
centralização dos registros, o compliance 
trará todas as ferramentas necessárias 
para que o setor de construção civil eleve 
sua produtividade e prospere no mercado.

(Fonte: Marcelo Erthal  (*) É CEO do 
clickCompliance, startup de tecnologia para gestão 

de compliance - https://clickcompliance.com).

Reprodução: https://eventos.acrefi.org.br/prevencao-a-fraude?fbclid= 
IwAR1gXhi6Fel1D8yg0rHvzvLM5nrwU91cz1hUgG1R_1z-yLPvOQTrUYvgb3s

Acrefi realiza eventos sobre Onboarding Digital

@A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Fi-
nanciamento e Investimento (Acrefi), realiza no dia 12 

(terça-feira), das 8h às 10h30, evento sobre "Onboarding Digital: 
Experiência do cliente e segurança no processo”. A palestra 
acontecerá no Renaissance São Paulo Hotel, Sala Yukon, e tem 
como foco principal falar sobre a prevenção à fraude.  A ocasião 
conta com a participação de André Azevedo, CEO da Acertpix; 
Marcos Peres, Superintendente Comercial da ClearSale; Fabio 
Kruzich, Diretor de Produtos e Sucesso do Cliente da Neurotech. 
Com abertura de Luis Eduardo da Costa Carvalho, Presidente da 
ACREF. Apresentação e mediação da jornalista Vanessa Palazzi 
(https://eventos.acrefi.org.br/prevencao-a-fraude ).    Leia 
a coluna completa na página 6
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O "INvERNO" ChEgOu PARA AS STARTuPS, 
MAS ELE NãO é TãO FRIO ASSIM    Leia na página 4

INvESTIMENTOS
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Companhias Aéreas mais Sustentáveis 
A Turkish Airlines recebeu o Sustainability Award (Prêmio 

de Sustentabilidade), na categoria de Companhias Aéreas mais 
Sustentáveis pela revista World Finance, uma das principais 
organizações do mundo financeiro internacional. A World Fi-
nance Sustainability Award é uma premiação de  referência no 
mundo financeiro que homenageia as organizações com o melhor 
desempenho nas três áreas da sustentabilidade: ambiental, 
financeira e social. Com a política de Zero Waste (Desperdício 
Zero), a empresa foi premiada em reconhecimento à sua frota, 
uma das mais novas e modernas do mundo, ao seu compromisso 
com igualdade de gênero, aos projetos para a diminuição de 
emissões e do uso de combustíveis fósseis, ao uso de biocom-
bustível, aos projetos de pesquisa, além da flexibilidade e forte 
desempenho financeiro durante a pandemia.    Leia a coluna 
completa na página 5
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IgP-DI sobe 0,62%
Em junho, o Índice Geral de 

Preços - Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) subiu 0,62%. O indicador 
da inflação ao produtor foi divulgado 
ontem (7), pelo FGV Ibre. O per-
centual ficou abaixo do apurado em 
maio (0,69%). O indicador acumula 
alta de 7,84% em 2022 e 11,12% em 
12 meses. Segundo o coordenador 
dos Índices de Preços do Ibre, André 
Braz, a desaceleração foi impactada 
pela baixa nas commodities (ABr).
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