
Evento de distribuição de insumos agrícolas 
aquece o agronegócio

Após mais de dois anos, o Congresso Andav retorna em 2022, em 
seu formato presencial. O evento, que chega em sua 11ª edição, é 
considerado o principal ponto de encontro para networking e atuali-
zação dos profissionais que atuam no setor de distribuição de insumos 
agropecuários. Entre os participantes, estará a Agrotis, empresa de 
desenvolvimento de software para o agronegócio brasileiro, marcando 
sua quinta participação. Realizado pela Associação Nacional dos Dis-
tribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), o evento irá 
acontecer no espaço Transamérica, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 
de agosto. São esperados, ao todo, 5 mil participantes, além de mais de 
90 marcas expositoras (https://eventosandav.com.br/sobre-o-evento/).

AgroNews

Com a evolução da Tecnologia da Informação (TI) principalmente 
na última década, a Inteligência Artificial (IA) vem se tornando uma 
verdadeira aliada da medicina. Seja utilizada em pesquisas acadêmicas 
ou em atividades práticas, a IA aplicada à saúde representa avanços 
científicos de extrema relevância para a comunidade médica.   

Revolução do diagnóstico por imagem  
está em destaque na medicina
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Não é de hoje que se fala sobre a importância da colaboração não 
só para vida pessoal, mas também para os negócios. Seja qual for o 
ramo da sua empresa, fazer parte de uma comunidade de gestão de 
gastos corporativos (BSM) pode trazer um melhor desempenho, além 
de orientar seus próprios esforços de transformação digital.   

O poder da comunidade na gestão  
de gastos corporativos

O número de empresas não para de crescer. E em algum momento 
da jornada, receber investimentos é crucial para seguir sua trajetória 
de expansão.      

Private Equity:  Como preparar sua empresa 
para um investimento

Você já deve saber que o gestor da área de vendas é o principal respon-
sável por fornecer os subsídios que irão ajudar a traçar as formas mais 
adequadas de comissionamento para a equipe por ele liderada.    

Você sabe como definir a comissão da equipe 
de vendas?

Yuri_Arcurs_CANVA

Metaverso, blockchain e trabalho presencial 
são as tendências do Vale do Silício

Segundo dados da última pesquisa 
da McKinsey & Company, empresas 
com diversidade étnica e racial 
têm 35% mais chances de terem 
rendimentos acima da média. 

Quando falamos de diversidade de 
gênero a porcentagem fica em 15%. 

Esses dados refletem uma cultura que 
ainda caminha a passos lentos no Brasil, 
mas que já é realidade nas empresas do 
Vale do Silício.

“A primeira vez que ouvi falar do Vale 
do Silício imaginei uma cidade com robôs, 
drones e carros autônomos, mas na verdade 
o que acontece em Palo Alto é muito mais 
do que simplesmente tecnologia, é sobre 
pessoas e como a diversidade, inerente a 
elas, têm o poder de impactar diretamente 
na geração de valor e na potencialização 
dos negócios”, conta a especialista em 
inovação e business partner da Startse, 
Ticiana Pereira.

Ticiana, que passou o último mês no Vale 
pesquisando empresas e tendências, conta 
que a diversidade é tida como uma joia 
bruta, pois já está claro o quanto investir 
em variedade é fundamental no fomento 
de novas ideias e soluções. 

“A diversidade de estilos e culturas, 
tem impacto direto no que faz o Vale ser o 
Vale, pois quando um profissional ou uma 
empresa precisa identificar uma solução, 
seja para alterar um processo, segmento 
ou criar novos produtos e serviços, será a 
diversidade existente entre as pessoas que 
enriquecerá o processo. São as diferentes 
formas de ver a situação que apontam as 
inúmeras possibilidades do que fazer, como 
e para quem”.

Inquietude e a cultura do erro - A 
inquietude das pessoas em sempre questio-
narem o motivo de um processo, segmento, 
produto ou serviço funcionar da forma 
como funciona, desafiando o tradicional, 
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também faz parte do dia a dia das em-
presas que estão no Vale. Outro ponto de 
estímulo é o incentivo ao erro, reforçando 
uma cultura que entende que errar é uma 
parte fundamental do processo.

"A curiosidade em aprender com o que já 
existe e a autonomia em buscar novas formas 
para construir esse processo, sem receio de 
errar, diferencia o Vale dos demais hubs de 
inovação do mundo. Aqui as pessoas são os 
principais fatores e a tecnologia é o produto 
disso”, conta a especialista. 

Aspectos tecnológicos - Sob o aspecto 
tecnológico, o Blockchain e o metaverso, são 
consideradas como as principais apostas 
para os próximos meses, sendo que  em-
presas de referência mundial em tecnologia 
estão destinando seus maiores esforços 
financeiros e de trabalho nessas frentes. 

É um caminho sem volta, por isso é muito 
importante que as empresas brasileiras 
invistam em entender como seus negócios 
podem se adequar a essas novidades. O 
metaverso há tempos já deixou de ser algo 
relacionado apenas a games, ele é hoje um 
conceito amplo que pode ser implantado 
no trabalho, na educação, na publicidade, 
em vendas e em muito mais. 

Já o Blockchain é a tecnologia mais 
inovadora em questões financeiras e de 

segurança, sendo que, entre as startups que 
mais recebem investimentos, a maioria  são 
corretoras ou provedoras de infraestrutura 
tecnológicas. Relutar contra essas tecnolo-
gias, como tentou-se no surgimento de ou-
tras, como a própria internet, é considerada 
por aqui uma atitude pouco inteligente. 

Modelo de trabalho - A pandemia 
afetou negócios e empresas em todo mundo 
e não foi diferente no Vale do Silício e o 
debate em torno do trabalho remoto e a 
volta do trabalho presencial está em pauta 
por lá também. Para alguns profissionais, 
o e-mail enviado por Elon Musk exigindo 
a volta imediata dos funcionários aos es-
critórios de forma presencial, funcionou 
como um incentivo geral. 

Acredita-se que a criatividade das pes-
soas e equipes não têm hora para surgir 
e que não se pode exigir o surgimento de 
uma ideia ou resolução de um problema, 
em uma reunião online, mas que esse 
processo é impulsionado pelas interações 
que acontecem nos corredores e reuniões 
presenciais nas empresas. 

Além disso, o trabalho remoto descons-
trói a cultura da empresa, que é tida como 
uma das principais ferramentas que elas 
possuem na gestão de pessoas. - Fonte e 
outras informações: (https://www.insta-
gram.com/betheinnovation/).

Reprodução: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/varejo-week

Varejo Week ganha nova edição e aponta as 
melhores tendências do mercado 

@Entre os dias 8 e 12 de agosto, o Sebrae Rio, em parceria com o 
Senac RJ, realizam a segunda edição do evento Varejo Week, que 

apontará as principais tendências do setor e possibilitará trocas de 
experiências entre as empresas de diferentes localidades do país.  As 
palestras serão temáticas e setoriais e vão acontecer ao longo do dia, 
sempre começando às 10h e terminando às 20h. O evento vai ser online 
e gratuito. Para participar o empreendedor precisa realizar sua inscrição 
pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/varejo-week. O evento 
trará tendências, experiências de empresários do setor e painéis sobre 
assuntos estratégicos, inovadores, de tecnologia e mercado, de interesse 
do público e promoção de networking, além de uma sessão de negócios 
virtual.     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

OS CRACKERS 
ESTãO EM CAMPO 

E SEuS DADOS 
CORREM PERIgO

    Leia na página 4

Foto: bmw-motorrad

Celebrando 90 mil motos produzidas  
no Brasil

A BMW Motorrad celebrou, na última quinta-feira (28), o marco de 90 
mil motocicletas produzidas em solo brasileiro. A imponente e estilosa 
BMW R 1250 GS Triple Black, concebida para todas as condições de 
uso, simboliza essa conquista para a marca. “O sentimento é de felici-
dade e satisfação por esse marco coletivo, fruto da dedicação do time 
em todas as etapas do processo de produção. O público que adquire 
motocicletas da marca BMW Motorrad produzidas na fábrica do BMW 
Group em Manaus pode ter certeza de que esses produtos carregam o 
mais alto nível de qualidade”, afirma Jefferson Dias, Diretor Geral da 
fábrica. “Seguiremos trabalhando forte, com foco e paixão, agora rumo 
às 100 mil”, complementa. A planta própria do BMW Group em Manaus, 
é a única fora da Alemanha a produzir, de forma exclusiva, motocicletas 
BMW Motorrad.   Leia a coluna completa na página 5
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Papa vai ao Cazaquistão
O papa Francisco fará em se-

tembro uma viagem apostólica ao 
Cazaquistão, na Ásia Central, para 
participar de um congresso inter-
-religioso. O porta-voz do Vaticano, 
Matteo Bruni, disse que o pontífice 
aceitou um convite de "autoridades 
civis e eclesiásticas" para visitar a ca-
pital Nur-Sultã (antiga Astana) entre 
13 e 15 de setembro, por ocasião do 
7º Congresso de Líderes do Mundo 
e Religiões Tradicionais (ANSA).
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