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AgroNews

Evento Agro Brasil 2022 abre Pré-Inscrição
Com 8 horas de conteúdo e mais de 10 palestras, o evento Agro Brasil 

2022, promete ser o maior ponto de encontro para transformar o merca-
do, assim como a tecnologia transforma o agronegócio. Para participar 
o público já pode realizar uma pré-inscrição no link: https://materiais.
senior.com.br/agro-brasil-2022. Especialistas e líderes importantes 
da cadeia do agronegócio já estão entre os palestrantes confirmados, 
entre eles: Paulo Ozaki, fundador da Agro Resenha; Marcelo Prado, 
Owner da MPrado; Cintia Leitão, Diretora de Marketing da Nutrien; 
Leandro Sarto, Diretor da Gatec, Fabricio Rosa, CEO da Aprosoja, entre 
outros nomes que são referência do mercado brasileiro. O Agro Brasil 
2022 é promovido pela Senior Sistemas, que tem como objetivo falar 
de mercado reunindo os principais players e líderes do agronegócio. 
Esta primeira edição do evento foi inspirada no sucesso Logística 
Brasil, evento também criado pela Senior Sistemas que reuniu mais 
de 4 mil pessoas para falar de logística, tecnologia e mercado (https://
materiais.senior.com.br/agro-brasil-2022).
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Governos e empresas em todo o mundo estão enfrentando novos 
desafios e avaliando ativamente soluções econômicas. Além disso, em 
um cenário pós-pandemia, há possíveis políticas que os governos podem 
considerar para diminuir os prejuízos provocados pela Covid-19.   
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A pandemia acabou acelerando de forma desproporcional a iniciativa 
das empresas em busca da transição para o trabalho remoto. Entre 
as várias consequências, positivas e negativas acarretadas por esse 
movimento, uma das mais sentidas nesse primeiro momento tem 
sido o aumento significativo na tentativa das violações de dados e 
arquivos confidenciais das corporações.   

Arrumar a bagunça digital é prioridade  
para quem preza por segurança

Nos últimos anos, o ambiente corporativo e o próprio mercado como 
um todo vêm passando por mudanças drásticas. Hoje, as empresas que 
inovam nos seus respectivos setores investem em ferramentas tecnoló-
gicas que impactam diretamente o dia a dia dos colaboradores.   

Os benefícios da advocacia 4.0

Os investimentos em nuvem seguem em alta. E este fator pode trazer 
oportunidades para negócios em diferentes setores e nichos.    

O impacto dos microsserviços para  
o mercado e o consumidor
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O amanhã já começou e é preciso estar 
atento às novidades tecnológicas

A transformação digital está 
acontecendo em todos os âmbitos e 
de forma muito acelerada. 

Os últimos dois anos foram insanos para todos 
os mercados. Todos precisaram se reinventar 

de alguma maneira para continuar atendendo os 
seus clientes e mantendo a operação ativa. 

Quanto mais tempo as empresas resistem em se 
transformar na velocidade necessária para acom-
panhar o mercado, mais perderá espaço para 
seus concorrentes conhecidos -- sem contar os 
desconhecidos, que estão nascendo agora. Todos 
os anos, inúmeras tendências surgem e é preciso 
compreender melhor o que está ocorrendo em 
torno de algumas destas novidades para que a 
sua empresa possa acompanhar a transformação 
que o mundo está vivendo.

 
Temos os temas tradicionais e que, na minha 

opinião, nunca sairão de moda: Cibersegurança, 
Resiliência das Aplicações, Conectividade, Con-
tinuidade do Negócio. Claro que existem outros 
temas conhecidos, mas não comum a todos ainda 
- Automação, Data Driven, Inteligência Artificial, 
Realidade Aumentada (VR), Blockchain etc. So-
bre alguns desses temas você pode ainda não ter 
ouvido falar ou não ter prestado a devida atenção. 

Mas, certamente, você já deve ter se deparado 
com alguém falando que está no metaverso e 
que isso vai mudar tudo. Outros ainda questio-
nam: mas o que é Metaverso? Não é mais uma 
modinha? Já não existe? E claro, há pessoas 
que passaram por tecnologias semelhantes e 
questionam: não seria o Secondlife? 

A conversa é muito mais profunda e pode 
ser desdobrada em diversos temas diferentes 
que suportam o momento tecnológico (muito 
mais avançado que 10 anos atrás) e o contexto 
que vivemos (Trabalho Híbrido). Criptomoedas 
então, parece quase assunto de “boteco”: ou 
você já pesquisou sobre o tema, ou conhece 
algum "expert" para dar dicas de como entrar 
neste mercado. 

A atenção das pessoas está naquilo que já virou 
onda e, por muitas vezes, já passou. Por outro 
lado, existe uma mudança muito mais profunda 
em curso ocorrendo exatamente agora. Nós 
estamos vivendo história, uma história que pode 
ter alguma paridade com o passado, mas nada 
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fácil de prever o que acontecerá - o momento 
tecnológico é único e o contexto de vida das 
pessoas também.

 
Mas, mais do que isso, todas as empresas pre-

cisam ter estratégias bem definidas para transfor-
marem suas empresas e gerarem mais valor aos 
seus clientes. Quem não fizer isso ou demorar 
para acompanhar o movimento, estará fora do 
jogo. Acha muito distante da sua realidade debater 
sobre Metaverso ou Criptomoedas em sua empresa? 

Não se engane, estes assuntos chegarão em 
sua porta, cedo ou tarde. E a história mostra que 
chegar cedo demais pode custar muito dinheiro 
e, tarde demais, a sobrevivência do seu negócio. 
Fique atento. E voltando à questão do título deste 
artigo: caminhamos, agora, para um novo momento 
da digitalização. Para se ter uma ideia, tecnologias 
em cloud não são mais opcionais. 

O tema é tão relevante que a Gartner, uma con-
sultoria internacional em TI, prevê que, este ano, 
os gastos mundiais dos usuários finais em serviços 
de nuvem pública devem apresentar expansão de 
20,4% ante 2021, totalizando US$494,7 bilhões. 
Para o ano que vem essa estimativa é maior ainda, 
de US$600 bilhões. A Cibersegurança também 
sempre foi um assunto importante e que está cada 
vez mais inserido na realidade das empresas, afinal, 
ninguém quer ser a próxima vítima. 

Um estudo do Centro de Expertise Setorial em 
Financial Services, da Distrito Fintech, de 2021, 
revela que 48% dos consumidores deixariam de 
comprar se descobrissem que a loja já sofreu 
um ataque cibernético. Tecnologias em Cloud e 

Cibersegurança são cruciais para a sobrevivência 
de sua empresa. Conceitos e tecnologias mais 
hype podem não aparecer para você e sua em-
presa à primeira vista. 

Mas, não se engane, muitos deles estão ganhando 
cada vez mais força e seremos forçados a adotar 
mais cedo ou mais tarde. Estar à frente e participar 
ativamente dessas movimentações são uma grande 
oportunidade para a disrupção. Além disso, essas 
tendências são centrais para a sobrevivência da 
sua companhia, seja por questões de segurança, 
lei de privacidade, ou porque você quer manter 
sua empresa na vanguarda da busca por soluções 
que ajudem a inovar o seu mercado de atuação. 

Não importa o que você ou sua empresa fazem, 
todos seremos afetados por essas tendências. 
O Open Finance e o Open Banking são bons 
exemplos de tecnologias que afetaram muito 
rapidamente a todos e essa transformação vem 
ocorrendo, principalmente, por meio do Pix. 
Muitas pessoas podem nem saber o que seja Open 
Banking ou Open finance, mas já se utilizam dos 
benefícios que eles trouxeram por meio desse 
novo sistema de pagamento.

 
Ter um plano estratégico claro pode fazer a 

diferença entre sua empresa continuar ou não no 
mercado. A troca de valores entre pessoas muda-
rá e isto significa que você e sua empresa serão 
afetados. Esteja atento e não perca mais tempo.

 
(Fonte: Diego Santos é Ambassador Program 

da Amazon Web Services no Brasil e gerente de 
tecnologia e inovação da Nextios, unidade de 

negócios corporativa da Locaweb Company  
- www.nextios.com.br).
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PARA MANtER 
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Kicks e a pintura vencedora  
no concurso de designn

Modelo mais vendido pela Nissan no país, o Novo Nissan Kicks ganhou 
uma pintura especial em homenagem à Imigração Japonesa no Brasil. 
O desenho, que une diferentes elementos da cultura japonesa, foi apli-
cado a uma unidade de verdade do crossover e será um dos destaques 
do estande da Nissan no Festival do Japão, um dos maiores eventos 
da comunidade nipônica no Brasil que tem início hoje (15), na São 
Paulo Expo (http://festivaldojapão.com). Com um desenho que mistu-
ra a tradição e a modernidade do Japão, o estande da Nissan contará 
com uma grande árvore japonesa ao centro e um espaço Omotenashi 
(hospitalidade, em japonês) com um lounge.     Leia a coluna 
completa na página 5
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Estimativa para o PIB
O governo federal aumentou 

a previsão de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) para 
este ano. Com a nova estimativa, o 
crescimento da economia passou 
de 1,5% para 2%. Para o próximo 
ano, foi mantida a projeção de cres-
cimento de 2,5%. As informações 
constam do Boletim Macrofiscal, 
divulgado ontem (14) pelo Minis-
tério da Economia (ABr).
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