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Por que Green Cloud 
é importante para a 

sua empresa?

Talvez você já tenha 
notado em algum 
de seus aplicativos 
informações sobre 
sua neutralidade em 
emissões de carbono. 
Mas o que isso 
realmente significa?

A verdade, é que 
veremos cada vez 
mais iniciativas 

como esta, com empre-
sas buscando melhorar e 
dar visibilidade sobre seus 
resultados de sustenta-
bilidade, principalmente 
em relação às emissões 
de gases do efeito estufa. 
Isso porque, com o agra-
vamento do aquecimento 
global, governos, investi-
dores e sociedade cobram 
que as empresas tomem 
posicionamentos mais 
relevantes em relação à 
crise climática.

Em todas as indústrias, 
se acelera uma revolução 
nos negócios com a coope-
ração do físico e do virtual 
tomando um papel cen-
tral. A adoção de Nuvem é 
um dos fatores que habilita 
essa aceleração e, comu-
mente, se entende que, 
por si só, já trará reduções 
significativas na pegada de 
carbono, mas nem sempre 
é o caso. Por trás de cada 
uma das nossas interações 
digitais existem dados e 
processamento em data 
centers espalhados pelo 
mundo. 

Estima-se que até 2030 
20% do consumo de ener-
gia global será proveniente 
da indústria de Tecnolo-
gia da Informação e pelo 
menos um terço dessa 
energia é relacionada 
aos Data Centers. Alguns 
provedores de Nuvem já 
investem em data centers 
sustentáveis utilizando 
fontes de energia limpa ou 
reduzindo seu consumo de 
energia com resfriamento, 
colocando-os debaixo 
d’água ou investindo em 
equipamentos mais mo-
dernos, por exemplo. No 
entanto, nem todos têm 
metas transparentes em 
relação a isso. 

Ou ainda, alguns de seus 
data centers estão em 
regiões cuja produção de 
energia elétrica é altamen-
te poluente, e suas clien-
tes não têm ciência do 
impacto na sua pegada de 
carbono ao escolher tais 
regiões para rodar suas 
soluções. As empresas que 
entendem que tecnologia 
está no centro de seus 
negócios devem adotar 
uma abordagem Green 
Cloud, incluindo metas 
de sustentabilidade digital 
em sua estratégia e ini-
ciativas concretas, como, 
a escolha intencional de 
provedores e serviços de 
Nuvem com pegada de 
carbono reduzida.

Também é fundamental 

dar visibilidade dessas 
metas e do seu estado 
atual para que áreas e 
times envolvidos possam 
atuar sobre elas. Algumas 
ferramentas podem apoiar 
neste sentido, uma delas é 
o Cloud Carbon Footprint, 
uma solução de código 
aberto que se conecta a 
diferentes provedores de 
Nuvem medindo emissões 
de carbono e recomen-
dando otimizações para 
reduzi-las.

A empresa também deve 
otimizar, continuamente, 
a utilização de recursos 
computacionais em Nu-
vem. Para isso, é neces-
sário evitar desperdícios 
em sua infraestrutura, 
eliminando recursos ocio-
sos ou otimizando suas 
configurações de rede, 
por exemplo. Atualmente, 
segundo o State of the 
Cloud Report de 2021, 
conduzido pela Flexera, 
em média 30% dos gastos 
em Nuvem é desperdício. 
E, normalmente, ao adotar 
Green Cloud se obtém 
uma significativa redução 
de custos.

É indispensável consi-
derar sustentabilidade 
em suas práticas de en-
genharia de software e 
otimizar aplicações para 
fazer melhor uso das ca-
racterísticas e benefícios 
dos serviços de Nuvem. 
O que contribui, também, 
para aumentar a eficiên-
cia no desenvolvimento 
de software, pois reduz 
dependências, comple-
xidade e carga cognitiva 
neste processo.

O principal benefício de 
uma abordagem Green 
Cloud é o impacto am-
biental, mas as vantagens 
vão muito além. A empre-
sa também demonstra 
para o mercado e para 
seus clientes que está 
comprometida e cumpre 
suas metas para evitar 
danos irreversíveis ao 
meio ambiente. Isso for-
talece a marca, atraindo 
não somente clientes, mas 
também talentos, além de 
aumentar a confiabilidade 
para investidores.

Atualmente o setor de TI 
já supera o da aviação nas 
emissões de CO2 e essa 
tendência cresce com o 
avanço de tecnologias que 
demandam ainda mais po-
der computacional como 
IoT, criptomoedas e IA. 
Green Cloud coloca em 
foco a responsabilidade 
em lidar com isso para 
cada solução de tecnologia 
em Nuvem que se entrega, 
ajudando a impactar posi-
tivamente o meio ambien-
te e também os negócios. 

Você já tinha parado 
para pensar sobre isso?
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Assim como qualquer 
público-alvo, os clien-
tes idosos também 

merecem um atendimento 
marcante e excepcional, 
por meio de estratégias que 
prezem por uma comuni-
cação clara, simples e, que 
evitem, ao máximo, qualquer 
ruído que possa prejudicar 
seu relacionamento com as 
marcas.

Completamente opostos 
aos consumidores mais jo-
vens – os quais se mostram 
extremamente exigentes 
frente a um atendimento 
ágil e instantâneo – o clien-
te idoso é carente por uma 
comunicação mais próxima 
e afetiva. A necessidade em 
serem ouvidos está presen-
te em sua grande maioria, 
agradados pela possibilidade 
de trocarem experiências e 
histórias, além do que ape-
nas adquirir um produto ou 
serviço com os atendentes.

Em uma projeção feita 
pela PwC Brasil, em dez 
anos, a população idosa será 
superior às crianças com 
menos de 10 anos. Diante 
de um cenário inevitável do 
envelhecimento nacional, 
direcionar as estratégias de 
comunicação para este pú-
blico se torna essencial para 
garantir sua satisfação, re-
tenção da marca e recomen-
dação para futuros clientes. 
Felizmente, conquistar essa 
qualidade não requer inves-
timentos extraordinários 
em recursos tecnológicos 
ou sofisticados.

A simplicidade no atendimento deve ser a base de qualquer ação 
de comunicação com o cliente idoso.

Durante os dois anos de pandemia, com a baixa dos 
juros, muitos brasileiros decidiram investir na casa pró-
pria. De acordo com dados da Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), 
em 2021 o financiamento imobiliário cresceu 46%. E para 
impulsionar ainda mais esse mercado, a Caixa Econômica 
Federal anunciou recentemente um pacote de facilidades 
para o financiamento de construção e compra de imóveis.  

Para quem é da área, a iniciativa da Caixa deve ser um 
estímulo para os brasileiros que querem comprar a casa 
própria. Paulo Kucher, vice-presidente comercial da Cons-
trutora Lyx, diz que o posicionamento do banco federal cria 
uma série de facilidades para os possíveis compradores e 
aquece o mercado imobiliário como um todo.

Dados de financiamento habitacional divulgados pela 
Caixa em abril mostraram um recorde de contratações 
no primeiro trimestre, com cerca de R$ 34,4 bilhões em 
contratações de empréstimo imobiliário. “O financiamento 
é um recurso que ajuda milhares de brasileiros a compra-
rem a casa própria, já que funciona como uma espécie de 
parcelamento da aquisição”, esclarece Kucher.

Mas para quem nunca financiou um imóvel, o caminho 
parece um pouco burocrático e obscuro. Por isso, o espe-
cialista explica o passo a passo para facilitar a aprovação 
do crédito:
 1) O primeiro passo é verificar o seu score de crédito 

pelo CPF, que basicamente é verificar se o nome que 
vai receber o financiamento está “limpo”;

 2) O comprador deverá abrir uma conta no banco em 
que deseja fazer o financiamento, considerando as 
taxas de juros e as vantagens oferecidas por cada 
estabelecimento;

 3) Depois da conta aberta, é necessário um certo tempo 
de movimentação da conta bancária e é importante 
ter um bom relacionamento com a instituição finan-
ceira;

 4) Para conseguir o financiamento são necessários 
vários documentos. É importante verificar junto à 
instituição financeira essa lista de documentos e as 
informações necessárias para a solicitação e proposta 
de financiamento.

O posicionamento da Caixa cria facilidades para os possíveis 
compradores e aquece o mercado imobiliário como um todo.

Como se comunicar com o 
cliente idoso?

A população brasileira está envelhecendo. Cada vez mais, empresas dos mais diversos portes e segmentos 
estão lidando com consumidores mais tradicionais em sua jornada de compra

desentendimento que possa 
ocorrer na comunicação. 
Mas, independentemente do 
meio escolhido, uma comu-
nicação clara e sem ruídos 
com o cliente idoso depen-
derá, essencialmente, de um 
conhecimento aprofundado 
sobre seu perfil.

Cada negócio é único e 
precisará entender a fundo 
as necessidades de seu públi-
co-alvo. Mesmo tradicional-
mente avessos aos recursos 
tecnológicos, nem sempre 
os consumidores idosos irão 
preferir adquirir um produto 
ou serviço presencialmente 
– seja pela dificuldade em se 
locomover até a loja ou, pela 
preferência por ligar ao es-
tabelecimento para adquirir 
o que deseja.

Por isso, a melhor forma de 
fazer com que este cliente 
se sinta confortável em se 
relacionar com sua marca, 
é garantindo a máxima 
segurança possível em sua 
jornada de interação com 
a empresa. Traga a maior 
quantidade possível de op-
ções de atendimento, preze 
por mensagens simples e 
diretas e, acima de tudo, es-
teja sempre disposto a ouvir. 

Quando priorizadas, essas 
ações contribuirão imensa-
mente para que sua empresa 
consiga se comunicar com 
clientes idosos sem ruídos 
e com uma ampla satisfação.
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A simplicidade no aten-
dimento deve ser a base 
de qualquer ação de co-
municação com o cliente 
idoso. Usualmente avessos 
a ferramentas tecnológicas, 
as mensagens transmitidas 
necessitam ser as mais claras 
e objetivas possíveis para 
esse público – evitando o uso 
de jargões, termos técnicos 
ou expressões mais sofistica-
das, que não façam parte de 
seu dia a dia. Afinal, indepen-
dente do método utilizado, o 
poder da comunicação está 
em ser compreendido.

Dentre os meios mais 
utilizados pelos consumi-
dores idosos, as ligações 
telefônicas e o atendimento 
presencial são, sem dúvida, 
os mais assertivos para esse 
objetivo. Em um atendimen-
to a distância, o uso de agen-
tes virtuais de voz se mostra 
extremamente eficaz para 
um atendimento de quali-

dade – desenvolvidos para 
sanar um grande volume de 
dúvidas usuais que possam 
ter com o estabelecimento.

Toda resposta dada será 
reutilizada no processo de 
aprendizagem do agente 
virtual de voz, de forma que 
compreenda, cada vez mais, 
a melhor forma na qual este 
usuário prefere ser atendido. 
Caso não se sintam à vontade 
com o robô, o agente poderá 
solicitar que o cliente peça 
o auxílio de algum familiar, 
amigo ou uma pessoa de 
confiança ao seu lado, para 
conduzi-lo para a melhor 
resolução. Ou, ainda, se di-
recionar à loja física para que 
converse presencialmente 
com um atendente. 

Graças à sua inteligência 
artificial aplicada, as opções 
de resoluções serão constan-
temente adequadas, sempre 
da forma mais clara possível 
e evitando qualquer possível 

Passo a passo para 
financiar um imóvel residencial

 5) Toda instituição financeira conta com um simulador 
de crédito em seu site. O objetivo dessa ferramenta 
é permitir que o interessado no crédito tenha noção 
dos valores envolvidos, desde o quanto é necessário 
para entrada e uma estimativa do valor da parcela 
do imóvel financiado.

Kucher acrescenta que qualquer um pode fazer uso 
desses simuladores disponíveis, pois eles contribuem no 
planejamento financeiro do futuro comprador. No caso 
dos imóveis que se enquadram no programa Casa Verde 
e Amarela, é necessário comprovar renda familiar para 
se enquadrar nas faixas oferecidas pelo programa, sendo:

  Faixa 1,5 - R$ 2.000 mil subsídio de até R$ 47.500,00;
  Faixa 2 – com renda de até R$ 4.000,00 o subsídio de 

até R$ 29.000,00;
  Faixa 3 – rendas de até R$ 7.000,00.

A renda pode ser somada a de mais um familiar de 
primeiro grau. Além disso, a entrada do imóvel pode ser 
abatida do fundo de garantia (FGTS) ou parcelada durante 
o período de obra. - Fonte e outras informações: (https://
www.lyx.com.br/).

st
ag

es
to

ck
_C

A
N

VA

w
at

ta
na

ra
ch

a_
C

A
N

VA

Se você tem o hábito de pedir 
pizza no final de semana já deve 
ter percebido que, assim como 
outros alimentos, o preço da 
iguaria aumentou. Rodrigo Lima, 
analista de investimentos e editor 
de conteúdo da Stake, plataforma 
que conecta pessoas de diferen-
tes países a oportunidades de 
investimentos, explica que esse 

aumento no valor final do produto 
não necessariamente implica em 
um lucro maior para as pizzarias.

“Muito pelo contrário: ao 
menos é o que vemos no caso 
da Domino’s, uma das maiores 
pizzarias do planeta. No primeiro 
trimestre de 2022 a companhia 
viu seu lucro líquido cair -22%, 
pressionado por problemas lo-

gísticos, inflação de insumos e 
aumento do custo de financia-
mento da sua dívida. Com isso, 
suas ações, que foram um dos 
melhores investimentos nas úl-
timas décadas, caem -26,5% no 
ano”, afirma Lima.

A Domino’s não está sozinha. 
“A rede de pizzarias Papa John’s 
também acumula perdas de 

-34,6% em 2022, aguardando a 
concretização de rumores sobre 
uma possível aquisição que seria 
capaz de melhorar a receita da 
companhia. Dentre as empresas 
do setor, quem teve a melhor 
performance foi a Yum! Brands, 
que cai -13,1% no ano. 

O segredo para uma perfor-
mance superior está na sua maior 

margem de lucro bruta (cerca 
de 41% contra cerca de 30% das 
outras companhias) e também na 
diversificação de seu portfólio: 
além da Pizza Hut, a companhia 
é dona também das redes de fast-
food Taco Bell e KFC, o que reduz a 
importância da receita da pizzaria 
para a empresa”, finaliza. Fonte: 
(https://hellostake.com/pt).

O desempenho das pizzarias gigantes


