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Pessoas, tecnologias e 
processos: os fatores da 

transformação digital

Transformação digital 
é como utilizamos 
a tecnologia para 
entregar melhor 
experiência, melhor 
custo, melhor 
eficiência 

O segredo do seu su-
cesso reside no pla-
nejamento e organi-

zação desta transição. Os 
diferentes setores precisam 
ser treinados a pensar com 
objetivos claros e isso passa 
por um alicerce construído 
ao longo do tempo. E é aí que 
é preciso se atentar à neces-
sidade da implementação 
e manutenção constante 
da cultura interna voltada 
à inovação. O respeito ao 
fator humano, à diversidade 
e à multidisciplinariedade 
é fundamental e prepon-
derante. 

Somado à tecnologia e 
aos processos, temos uma 
junção vencedora. Estudo 
global da Pegasystems/
Savanta com mais de 4 mil 
colaboradores em dife-
rentes países, inclusive o 
Brasil, aponta que 42% dos 
entrevistados entendem 
que a transformação digital 
tornou seus trabalhos mais 
complexos. 

Por vezes, a rapidez das 
mudanças é maior que a 
capacidade de adaptação 
e acompanhamento. Uma 
das formas de evitar esta 
complexidade é a quebra 
dos chamados “silos tecno-
lógicos”, com a adoção de 
sistemas que integrem as 
tecnologias. 

Indústria 4.0 e transfor-
mação digital - Muito se fala 
sobre a “quarta revolução” 
da indústria 4.0. Se engana 
quem pensa que se trata, 
desta vez, só de tecnologia. 
A questão é que não se faz 
transformação digital ape-
nas com base na digitaliza-
ção e na automatização. Em 
si, a transformação digital 

é o processo, uma mentali-
dade digital que a empresa 
implementa (mindset). 

Não importa qual produto 
ou serviço, ele pode ser o 
mais analógico possível. 
O que interessa é que os 
processos utilizados na 
sua produção e/ou na co-
mercialização obedeçam à 
lógica do mundo digital, que 
são das mudanças rápidas, 
respostas instantâneas, fle-
xibilidade e agilidade. 

Foco no cliente - Não 
necessariamente inovações 
disruptivas, melhorias po-
dem ser muito significativas 
quando elas atendem às 
necessidades dos clientes. 
O que importa é a aplicabi-
lidade que traz valor dentro 
de determinado ambiente. 
Tendo como objetivo utilizar 
a tecnologia a serviço das 
empresas/ pessoas, as molas 
propulsoras da transforma-
ção digital são a tecnologia 
em escala e a necessidade 
atual de comunicação ins-
tantânea para a solução de 
problemas. 

Existe até um conceito, 
VUCA, que é uma sigla 
em inglês formada pela 
primeira letra das palavras 
volatility (volatilidade), 
uncertainty (incerteza), 
complexity (complexidade) 
e ambiguity (ambiguidade), 
como forma de descrever a 
atualidade.  

Todo o contexto global 
tem levado os gestores a 
transformar as empresas, 
para que estas se mante-
nham ágeis e competitivas. 
Com o surgimento de no-
vos serviços que utilizam 
metodologias ágeis e novas 
tecnologias, as organizações 
os têm incorporado com 
a finalidade de atender 
às necessidades de seus 
clientes. Por intermédio de 
novas soluções, é possível 
atenuar ou resolver proble-
mas tradicionais com mais 
praticidade e eficiência.  
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D - Rotas Turísticas
Nos dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luiz, ao lado da Av. 
Paulista, acontece o 19º Salão São Paulo de Turismo, contando com a 
presença de mais de cem municípios apresentando rotas turísticas pouco 
conhecidas dentro do Estado de São Paulo, com venda de pacotes a 
preços promocionais. Em paralelo, haverá o 20º Congresso do Turismo 
Paulista, com cursos e palestras aberto ao público levantando temas 
de grande importância para profissionais e estudantes da área, além do 
Fórum Turismo Transforma. O evento será palco também do lançamento 
da Revista Científica e Tecnológica da FATEC de São Roque. Para saber 
mais acesse: (https://bit.ly/3LadLHn). 

E - Startups de Crédito 
O Hub de Inovação Alfa Collab, programa pertencente ao Conglome-
rado Financeiro Alfa, acaba de lançar um novo processo de seleção de 
startups de crédito. O intuito é selecionar dez companhias que tenham 
sinergia para encontrar, coletar e analisar dados inovadores para análise 
de crédito de pessoas físicas. É necessário que as startups sejam capazes 
de acessar informações como metadados de smartphones, fluxo de tran-
sações de PIX, compras online e outras. Além disso, devem prover um 
conjunto de metodologias para determinar o perfil de risco de potenciais 
tomadores de crédito, relacionados à pessoa física, a partir da análise 
dos dados alternativos não-tradicionais e disruptivos. Mais informações 
e inscrições: (https://alfacollab.com.br/desafios/).

F - Empregabilidade para Mulheres 
A B2Mamy, único hub de inovação focado em tornar mães e mulheres 
líderes e livres economicamente, anuncia uma parceria com a Marisa, maior 
rede de moda feminina e lingerie do país. As duas marcas se unem para 
promover a terceira edição do Womby, programa social que tem como 
objetivo a geração de renda e empregabilidade para mães e mulheres das 
classes C e D, por meio da capacitação em profissões digitais. A capacitação 
contará com uma aula de boas-vindas, seguido pelos princípios de Social 
Media e planejamento de negócio. Ao final do curso, as alunas vão fazer 
parte  de um painel/vitrine com empresas e possíveis contratantes para 
terem uma oportunidade de trabalho já ao sair da formação. Inscrições 
e informações: (https://www.b2mamyeplace.com.br/womby-turma-3).

A - Difusão das Artes 
Três editais que vão contemplar projetos de artes visuais e design 
brasileiros estão com inscrições abertas e gratuitas: Edital Prêmio 
Funarte Murais do Centenário da Semana de Arte Moderna; Prêmio 
Funarte Medalhas do Centenário da Semana de Arte Moderna e o 
Prêmio Funarte Medalhas do Bicentenário da Independência do Brasil. 
Com abrangência nacional, eles somam uma premiação total no valor 
de R$450 mil. As inscrições são realizadas mediante preenchimento 
e envio de formulário online e se encerram no mês de agosto. Mais 
esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail: (pmedalhasct@
funarte.gov.br). 

B - Open Finance
Novas terminologias sempre surgem no mundo dos negócios, quan-
do novos horizontes e possibilidades começam a ser explorados. 
E no mundo Open Finance, não é diferente. Dado o potencial de 
revolucionar a maneira como os dados são transformados em valor, 
é importante ficar por dentro de alguns conceitos. Por isso, a Teros 
criou o #DicionárioTeros, que ajuda no entendimento de cada termo 
utilizado, já que muitos ainda não conhecem tão bem os conceitos 
envolvidos no mundo Open. Para acessar o conteúdo completo, 
acesse: (https://teros.com.br/br/mundo-open-finance-dicionario-pa-
ra-entender-o-novo-ecossistema/).

C - Aviação de Negócios 
Entre os dias 9 e 11 de agosto, o Aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo, receberá mais uma edição da Labace, a maior feira de Aviação 
de Negócios da América Latina. O evento vai reunir fabricantes, forne-
cedores de produtos e serviços da aviação executiva, apresentando ao 
público os principais lançamentos dos fabricantes de aeronaves de todo 
o mundo. São esperados potenciais compradores, donos de aeronaves, 
pilotos, entre outros. O evento deve dar grande visibilidade também a 
novidades como aumento da oferta de compartilhamento de aeronaves, 
a chegada dos eVTOLS e ainda novas iniciativas de aeroportos priva-
dos. Ao longo de 16 edições, a feira recebeu nada menos que 155 mil 
pessoas, 1980 expositores e a marca de 700 aeronaves expostas. Saiba 
mais: (https://labace.com.br/).

G - Dia do Crochetaço 
Pessoas que fazem do crochê e do tricô uma paixão, passatempo ou 
hobby, além do público interessado no aprendizado da arte, têm uma 
oportunidade única de participar de um evento inédito em Serra Negra/
SP. O 1º “Crochetaço do Circuito das Águas” acontece no próximo dia 
16, sábado, das 9h às 18h, na praça Prefeito João Zelante, no centro da 
estância. Parte da programação do Festival de Inverno “Serra Negra in 
Concert”, a atividade foi criada com a proposta de divulgar o trabalho 
do grupo voluntário “Quadradinhos de Amor”, que ao longo dos anos 
confecciona peças, como mantas, gorros e cachecóis, para depois dis-
tribuí-las para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. 

H - Comércio Eletrônico
Nos próximos dias 26 e 27, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, 
acontece a 13ª edição do Fórum E-Commerce Brasil. Considerada uma das 
maiores conferências do mercado de comércio eletrônico, o evento deve 
reunir mais de 15 mil congressistas para discutir as melhores práticas do 
comércio eletrônico. Ao todo serão 220 expositores e 30 palcos de conteúdo 
simultâneos, com mais de 200 entusiastas do mercado. Além disso, contará 
com quatro plenárias onde serão abordados assuntos relacionados a marketing 
e vendas; tecnologia e inovação; gestão e operação; e transformação digital. 
Outras informações: (https://eventos.ecommercebrasil.com.br/forum/). 

I - Área de Comunicação
As inscrições para participar do Prêmio Aberje 2022 foram prorrogadas 
até o dia 1º de agosto. Podem se inscrever empresas, agências, órgãos 
públicos e organizações sem fins lucrativos sediadas em todo o território 
nacional. A novidade desta edição é que o prazo final para envio dos 
projetos é até o dia 4 de agosto. A premiação conta com 16 categorias, 
divididas conforme o foco do projeto de comunicação (foco em públicos, 
temas ou meios utilizados) e concorrem em cinco regiões: Espírito Santo/
Rio de Janeiro, Minas Gerais/Centro Oeste, Norte/Nordeste, São Paulo e 
Sul. Para participar, basta acessar o site (https://premioaberje.com.br/).

J - Segmento de Coberturas 
A Eternit – companhia com foco no setor de material de construção e 
líder de mercado no segmento de coberturas – obteve a aprovação, sem 
restrições, da CADE para a aquisição da Confibra, empresa fabricante 
de telhas de fibrocimento, cujo contrato de compra foi firmado em 
janeiro, no valor de R$ 110 milhões. A expectativa é que a operação da 
Confibra seja incorporada ao Grupo Eternit a partir de 1º de agosto. Com 
a compra, a Eternit pretende fortalecer a sua participação no Estado 
de São Paulo, onde, até o momento, não possuía unidade produtiva 
destinada às telhas de fibrocimento. Localizado em Hortolândia/SP, o 
ativo adquirido pela Eternit possui capacidade de produção de 168 mil 
toneladas por ano (www.eternit.com.br). 
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Espera-se que diversas 
instituições finan-
ceiras atuem como 

parceiras da iniciativa. A 
expectativa é que os fi-
nanciamentos alavanquem 
inicialmente cerca de R$ 
4,5 bilhões, podendo che-
gar a até R$ 15 bilhões. Os 
fundos garantidores são 
criados para reduzir o risco 
das operações de crédito 
das instituições financeiras. 
Nomeado de BNDES FGI 
Sebrae, o novo fundo deve 
estar disponível em todo o 
país a partir dezembro de 
2022. 

Conforme o acordo, BNDES 
e Sebrae irão aportar, a 
princípio, R$ 150 milhões 

Financiamentos devem alavancar inicialmente 
cerca de R$ 4,5 bilhões.
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O volume de serviços cresceu 
no país 0,9% na passagem de abril 
para maio deste ano. A alta veio 
depois de uma queda de 0,1%. 
Com o resultado de maio, o setor 
de serviços está 8,4% acima do 
patamar de fevereiro de 2020, ou 
seja, do período pré-pandemia.

No entanto, o segmento ainda 
está 2,8% abaixo do ponto mais 
alto da série histórica obtida em 
novembro de 2014. Na comparação 
com maio de 2021, houve alta de 
9,2%, a 15ª taxa positiva conse-
cutiva neste tipo de comparação. 
Os serviços tiveram ainda cresci-
mento de 9,4% no acumulado do 
ano e de 11,7% no acumulado de 
12 meses.

As cinco atividades de serviços 
pesquisadas pelo Instituto Brasi-
leiro  de Geografia e Estatística 
(IBGE) tiveram alta de abril para 
maio, com destaque para trans-
portes (0,9%), que se recuperou 
parcialmente da queda de 2,5% 
observada na passagem de março 
para abril.

Outras altas vieram das ativida-

Na comparação com maio de 2021, 
houve alta de 9,2%.
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Petrobras conclui 
venda da Gaspetro

A Petrobras finalizou a venda de 51% 
da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) para 
a Compass Gás e Energia S.A. A tran-
sação foi concluída pelo valor de R$ 
2,097 bilhões integralmente quitados 
nesta data.

A operação está alinhada com o 
termo de compromisso assinado com 
o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), em julho de 2019, 
para promoção de concorrência no 
setor de gás natural no Brasil, bem 
como à estratégia de gestão do 
portfólio e à melhoria de alocação 
do capital da companhia, visando à 
maximização de valor e maior retorno 
para a sociedade.

A Gaspetro é uma holding com 
participação societária em 18 compa-
nhias distribuidoras de gás natural, 
localizadas em todas as regiões do 
Brasil. Suas redes de distribuição 
somam aproximadamente 10 mil km, 
atendendo a mais de 500 mil clientes, 
com volume distribuído de cerca de 29 
milhões m³/dia.

Seu quadro societário então formado 
pela Petrobras, com 51% das ações, e 
a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., 
com 49% restantes das ações, passa a 
ser 51% das ações da Compass e 49% 
das ações da Mitsui Gás e Energia do 
Brasil Ltda (ABr).

Acordo entre BNDES e Sebrae cria 
fundo para pequenos negócios

O Banco Nacional Econômico e Social (BNDES) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) firmaram ontem (12) um acordo de cooperação técnica para a criação de um fundo 
garantidor voltado exclusivamente para operações de crédito envolvendo microempreendedores 
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte

orientação do Sebrae, por 
meio do programa Crédito 
Assistido. 

A iniciativa envolve acesso 
a diagnósticos, ferramentas 
digitais, conteúdos, capaci-
tações e consultorias com o 
objetivo de reduzir os riscos 
de inadimplência e ampliar 
a sustentabilidade financeira 
dos negócios. 

Já o BNDES disponibiliza-
rá sua plataforma de gestão 
para operacionalização do 
novo fundo. Trata-se de um 
sistema totalmente digital 
utilizado por dezenas de ins-
tituições financeiras parcei-
ras, pelo qual já se viabilizou 
mais de R$ 100 bilhões em 
operações de crédito (ABr).

cada um. Esse valor pode 
ser ampliado para R$ 500 
milhões. O acordo prevê 
ainda outros serviços. 

Microempreendedores in-
dividuais e empresários 
de micro e pequenas em-
presas poderão receber 

Volume de serviços cresceu 
0,9% de abril para maio

des de informação e comunicação 
(0,9%), outros serviços (3,1%), 
profissionais, administrativos e 
complementares (1,0%) e serviços 
prestados às famílias (1,9%). O 
índice de atividades turísticas cres-
ceu 2,6% em relação a abril, sua 
terceira alta consecutiva. Nesses 
três meses, o segmento acumulou 
um ganho de 11,7% e está apenas 
0,1% abaixo do patamar de feve-
reiro de 2020 (ABr).


