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Conscientizar para 
poupar: á água nossa 

de cada dia

Qual será uma das 
maiores preocupações 
do ser humano nos 
dias atuais? 

Facilmente vem à cabe-
ça as questões climá-
ticas e, principalmen-

te, de acesso a água. Indo 
além, é hora de reforçarmos 
um debate em torno da 
ESG (Environment, Social 
and Governance), que é o 
impacto que as empresas 
têm em três áreas superim-
portantes: meio ambiente, 
social e governança corpo-
rativa. 

O ESG, por exemplo, é 
um excelente índice para 
guiar investimentos ligados 
à sustentabilidade. Ou seja, 
transformar o desenvolvi-
mento (e melhorias!) das 
organizações sempre tendo 
como norte o ser sustentá-
vel, o ser consciente. Aliás, 
é daquelas métricas que 
dão o suporte necessário 
para seguir alguns dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Afinal, há uma tendên-
cia crescente de que os 
clientes e a sociedade em 
geral estejam cada vez mais 
interessadas em produtos 
e serviços que carregam e 
semeiam impacto positivo 
no meio ambiente. Por isso, 
ganha-se destaque e ajuda 
as empresas a reduzirem 
riscos, o custo de capital e 
ainda aumenta o valor da 
organização. É mais-valia 
internamente e externa-
mente.

Vale reforçar que em-
presas sustentáveis geram 
um valor enorme tanto 
para quem trabalha dentro 
dela como para a socieda-
de. Hoje (e de agora em 
diante) o olhar consciente 
para a sustentabilidade é 
fundamental. Ainda mais 
quando falamos em riscos 
econômicos, sociais e am-
bientais, certo?

Ao incorporar o ESG ao 
negócio, fica mais claro qual 
é o consumo de matéria-pri-
ma, as mudanças climáticas 
e o desenvolvimento socio-
econômico que permeiam 
a organização. Também, 
como suas atividades afe-
tam a renda, a riqueza e 
o crescimento global no 

futuro – algo que precisa 
estar, mais do que nunca, 
enraizado no dia a dia.

Vamos trazer para o lado 
prático. Acordar de manhã 
cedo em um dia de verão 
para ir trabalhar. Muitas 
pessoas pensam logo no 
banho que vão tomar. Ao 
meio-dia, calor escaldante, 
é hora de outro banho. E ao 
final do dia, com as costas e 
as testas suadas por conta 
dos mais de 30º graus lá 
fora? Outro banho.

Pareceu muito os banhos? 
Pois o brasileiro toma, em 
média, 12 duchas por sema-
na, segundo uma pesquisa. 
Ou seja, algo em torno de 2 
chuveiradas a cada dia. E a 
cada entrada no chuveiro 
são liberados cerca de 135 
litros de água, em um banho 
de apenas 15 minutos – fora 
os afazeres com lavagem 
em geral.

Do outro lado, temos 3% 
de água doce disponível no 
mundo todo. E, de acor-
do com a ONU, até 2050 
mais ou menos 5 bilhões 
de pessoas sofrerão com a 
falta de água. Só no Brasil, 
por exemplo, temos já 35 
milhões de pessoas sem 
acesso a ela.

Então, como a ESG entra 
para apoiar as mudanças 
necessárias para um con-
sumo consciente de água, 
por exemplo? 

A empresa passa a desen-
volver tecnologias e servi-
ços totalmente focados no 
combate ao desperdício do 
líquido. É abrir a caixa, pôr 
ideias inovadoras para fora 
e executá-las o mais breve 
possível. Que tal um sistema 
de economia de água? Quem 
sabe até um sistema de 
monitoramento remoto, que 
possibilita às pessoas acesso 
aos parâmetros hidráulicos 
de seu estabelecimento, 24 
horas por dia, na palma da 
mão? 

Tudo é possível. Temos 
tecnologia para isso. O que 
falta às vezes é estratégia 
e know how no gerencia-
mento desse recurso. Para 
isso, há de se contar com os 
parceiros certos.

(*) - É CEO da T&D Sustentável, 
greentech do segmento de 

“Construção Civil e Sustentabilidade” 
que desenvolve tecnologias e 

serviços focados no combate ao 
desperdício de água.

Camillo Torquato (*)

A diversidade é um tema ao qual o meio corporativo 
vem se atentando nos últimos anos, em consequência 
de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico 
e plural. Uma equipe inclusiva com diferentes etnias, 
nacionalidades, gêneros, ideologias e idades auxilia a 
construção de uma organização dinâmica. No entanto, 
há um caminho longo a ser percorrido pelas empresas 
brasileiras.

A Quero Bolsa, plataforma de bolsa de estudos no ensino 
superior, realizou um levantamento com dados do Novo 
Caged. De acordo com a pesquisa, em 2019, só 3,69% 
de candidatos promovidos ou contratados para cargos 
de liderança no estado de São Paulo eram negros. Para 
as mulheres, a ascensão foi ainda menor, representando 
1,45% das contratações.

Em outra pesquisa, realizada pelo Sebrae e pelo IBGE, 
a população LGBTQIAP+ enfrenta mais barreiras no am-
biente profissional, visto que 64% das pessoas ainda não 
se assumiram no trabalho. Além disso, os grupos consi-
derados minorizados ocupam menos de 5% em cargos de 
liderança, sendo 38% de pessoas com deficiência, 29% de 
LGBTQIAP+ e 26% de raças e etnias.

Para Rodrigo Bernardino, CEO do Grupo Mostra de 
Ideias, a preparação do ambiente de trabalho por meio 
de conversas e ações auxilia no acompanhamento direto 
frente a esse objetivo. “Sem inclusão, não há empresa. Ter 
uma organização diversa hoje garante que os colaboradores 
tenham um ambiente criativo e social. Há mais respeito 
e oportunidades para as pessoas conhecerem diferentes 
culturas, opiniões e posicionamentos, o que enriquece o 
ambiente corporativo”, diz o CEO.

O incentivo à diversidade proporciona um ambiente 
inclusivo para todos, e o avanço é possível por meio de 
mudanças nas contratações e na mentalidade e na forma 
agir da empresa. Esse respeito às diferenças promove 
maiores oportunidades no meio corporativo, acolhe perfis 
múltiplos e faz com que as organizações se posicionem 
no mercado de trabalho como companhias que visam à 
inclusão e que aceitam diferentes perfis.

Afinal, qual é o melhor 
caminho para encon-
trar soluções para 

esse problema que, não só 
afeta diretamente as finan-
ças da empresa, como tam-
bém desmotiva e prejudica 
os colaboradores do projeto?

Para Guilherme Wiering, 
sócio-diretor da Pratika - 
consultoria especializada 
em vendas -, “A maioria 
das empresas conseguem 
colocar os seus planos em 
prática. O grande problema 
é quando eles não funcio-
nam. Na maioria das vezes, 
encontramos o obstáculo 
em duas estruturas básicas: 
a estratégia e a execução. 
Sem o funcionamento des-
sa engrenagem, o projeto 
comercial simplesmente 
desanda”. 

Para esclarecer esse dile-
ma e explicar como agilizar 
as vendas, o especialista 
indica três práticas essen-
ciais para desemperrar os 
processos. Confira! 
 1) Estabelecer um pla-

nejamento comer-
cial - Inicialmente, é 
importante que haja 
o desenvolvimento de 
um plano comercial. 
Para o especialista, o 
essencial nesta fase 
é definir qual será a 
capacidade de entre-
ga dos produtos e/ou 
serviços. A grande 

Inicialmente, é importante que haja o desenvolvimento de um 
plano comercial.

Entrou em vigor no dia 1º de julho 
as novas regras de crowdfunding 
para startups pautadas pela Comis-
são de Valores Imobiliários (CVM) 
visando influenciar positivamente 
no ecossistema dessas empresas, já 
que permite uma maior captação 
de investimentos e novas formas 
de negociações.

O presidente da Associação Bra-
sileira de Lawtechs e Legaltechs 
(AB2L), Daniel Marques, escla-
rece sobre a nova resolução CVM 
88, “ela abre mais uma porta para 
que tenhamos mais investimentos 
nas startups, permitindo regular e 
incentivar o ecossistema de inova-

ção. O Brasil está construindo len-
tamente as bases para a inovação, 
a injeção de capital nas startups 
através do crowdfunding será mais 
um alicerce que permitirá que em 
nosso país possam surgir cada vez 
mais empresas inovadores com 
base tecnológica”.

Através do sistema crowdfun-
ding, investidores se unem e 
aplicam em empresas que estão 
em etapa de estruturação, via 
mercado privado. Anterior à re-
solução, a movimentação limitava 
essa possibilidade apenas aos in-
vestidores de grandes fundos. Uma 
das principais mudanças que vai 

beneficiar as startups é o aumento 
do limite das captações por rodada. 
Antes, as que faturavam até R$ 10 
milhões por ano poderiam captar 
até R$ 5 milhões, a partir de agora 
as que faturam até R$ 40 milhões 
por ano ampliam seu teto para R$ 
15 milhões.

Sobre a expectativa com a am-
pliação do limite de captação, o 
especialista Daniel Marques afirma, 
“uma das maiores dores e obstá-
culos para a inovação no Brasil é 
a falta de mão de obra qualificada 
e investimentos, e a ampliação 
dos valores dos recursos captados 
criará um ecossistema saudável de 

investimentos em startups. Além 
da necessidade de capital, as start-
ups brasileiras precisam competir 
com o mercado mundial na busca 
por programadores, somente nos 
EUA há mais de um milhão de 
vagas para TI”. 

Outra vantagem com a CVM 88 é 
que a partir de agora foi estabele-
cido um mercado para transações 
subsequentes, onde através de 
uma plataforma é possível com-
prar e vender participações nas 
startups mesmo após o encerra-
mento da rodada. Funciona da 
seguinte forma: a plataforma de 
crowdfunding anuncia suas ofer-

tas e investidores que estejam na 
mesma plataforma podem realizar 
a negociação. 

Acredita-se que com essa possi-
bilidade as aplicações de teto má-
ximo chegarão mais rapidamente 
a essas empresas. Outro benefício 
esperado com a nova regulação é 
maior adesão dessa modalidade 
de investimento por parte dos 
investidores, já que terão acesso 
a mais startups com volume de 
receita maior além do marketing 
de suas transações subsequentes, 
impulsionando o cenário. Fonte e 
mais informações: (https://ab2l.
org.br/).

Tenho que vender mais: três 
práticas para ajudar nos negócios
Segundo dados da pesquisa “Panorama de Vendas”, da RD Station, 60% das empresas não atingiram suas 
metas de vendas em 2021. O dado, apesar de aparentemente surpreendente, ilustra uma realidade muito 
comum nas empresas: a dificuldade de atingir resultados em seus negócios

sacada nessa fase 
está em direcionar a 
entrega dos produtos 
e a capacidade de 
venda com o objetivo 
de cumprir o estabele-
cido no planejamento 
estratégico. 

 2) Selecionar indica-
dores e informações 
- Com o plano bem defi-
nido, o próximo desafio 
é a execução deste 
percurso. Porém, o es-
pecialista destaca que 
é essencial lembrar que 
as estratégias podem e 
devem ser adaptadas 
de acordo com as ne-
cessidades presentes. 
Neste sentido, surge 
outra dica essencial: 
analisar e mapear indi-

cadores e informações.
  Como explica Wiering, 

“para monitorar esse 
caminho é necessário 
ter um conjunto de 
indicadores quantitati-
vos - métricas objetivas 
de resultados - e qua-
litativos, como infor-
mações de mercado e 
análise da concorrên-
cia. Outro cuidado é 
ter equilíbrio para não 
sofrer com a falta de 
informações, ou com a 
‘infoxicação’ - quando 
há muito mais dados 
do que capacidade de 
processamento, o que 
causa perda de tempo 
com informações irre-
levantes”. 

 3) Ter rotinas e disci-
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mento - “A chave da 
execução e da aquisi-
ção de resultados está 
diretamente alinhada 
com a rotina”, pon-
tua Guilherme. Para 
o consultor, muitas 
empresas têm grandes 
dificuldades em se 
tornarem disciplinadas 
e alinharem rotinas 
produtivas - que são 
essenciais para que 
o time seja capaz de 
discernir quais mudan-
ças precisam ser feitas 
durante um projeto 
comercial.

Para isso, é necessário o 
desenvolvimento de três 
pilares: planejamento, infor-
mação e rotina eficiente de 
gestão. “As pessoas entram 
numa reunião torcendo para 
que acabe logo,” diz. “Entre-
tanto, a chave para um bom 
projeto está em ser capaz de 
realizar reuniões de acompa-
nhamento produtivas, nas 
quais todas as forças estejam 
empenhadas em chegar a um 
só resultado. 

Isso pode ser feito por meio 
de uma liderança proativa, 
na qual as equipes se sintam 
motivadas e engajadas para 
alcançar a meta”, conclui o 
executivo. - Fonte e outras 
informações: (https://prati-
kaconsultoria.com.br/).

Nova regulação de crowdfunding para startups deixa setor otimista

Promover a diversidade fortalece a 
inclusão nas empresas

“As empresas precisam conhecer suas histórias e 
desafios. Também têm que incentivar atividades que 
visem maior interação entre os colaboradores, propor-
cionando o entrosamento entre as áreas e oferecendo 
espaço para que eles sejam quem são. Conversas cons-
tantes e atividades que tragam as histórias dos próprios 
colaboradores e parceiros fazem total diferença para o 
desenvolvimento e para a manutenção desse objetivo”, 
complementa Bernardino.

Grandes empresas que são referências no mercado, 
como Microsoft, Johnson & Johnson, P&G e Itaú, já 
adotaram políticas de diversidade e estão atingindo re-
sultados promissores nos seus valores organizacionais e 
sociais. Alguns projetos vêm sendo aplicados por meio 
de ações para promover a inclusão de gênero, racial, de 
LGBTQIAP+ e de pessoas com deficiência. Isso evidencia 
que um ambiente empresarial inclusivo é mais saudável e 
propício à inovação. - Fonte e outras informações: (www. 
mostradeideias.com.br).

Ter uma organização diversa hoje garante que os colaboradores 
tenham um ambiente criativo e social.
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