
Para além dos desafios inerentes ao corajoso ato de empreender, 
a jornada de uma startup se inicia com a tomada de uma importante 
decisão: a escolha do tipo societário da empresa.   
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A Filosofia e a Matemática são o centro de um debate curioso: se 
os números não podem ser tocados, eles realmente existem ou são 
meras invenções humanas? Para os filósofos, números são “objetos 
abstratos”. Já com os matemáticos, a importância do sistema de alga-
rismos é tão concreta que dúvidas deste tipo sequer deveriam vir à 
tona. E não há por que discordar, especialmente porque números se 
refletem em dados.    

A Cultura de Dados e Fatos e sua urgência 
para os negócios

Para as empresas que dependem da experiência de seus clientes para 
fazer crescer e mesmo viabilizar seus negócios, entender e medir essa 
experiência é um assunto muito sério. No entanto, de acordo com uma 
pesquisa realizada recentemente pela Nice, pudemos observar uma dis-
tância significativa entre a visão de clientes e as empresas com as quais 
se relacionam.     

Informações valiosas para a criação de uma 
CX nota 10

Em um cenário profissional com grande mudanças, com equipes cada 
vez mais complexas e com novas exigências, é cada vez mais difícil ser 
um líder em uma empresa e conseguir delegar de forma correta.    

Orientações para delegar de forma correta
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Metaverso muito além dos games  
e avatares

Quando a internet surgiu ninguém 
acreditava na grande influência que 
ela teria na nossa vida. Hoje é quase 
impossível viver sem ela. 

A tecnologia evolui dia a dia e cada vez mais 
se mostra como um ambiente interativo e 

imersivo. 

O Metaverso é a evolução da internet e propõe 
uma maior união entre a realidade física e virtual, 
que promete trazer grandes mudanças no nosso 
sistema de comunicação e interação, sendo que 
poderá ser acessado através de dispositivos e 
plataformas diferentes. As vultuosas somas de 
investimentos no metaverso demostram o seu 
potencial. 

O Facebook, agora denominado de Meta, a 
Nike, Microsoft entre outras gigantes já estão 
desenvolvendo uma série de produtos e serviços 
para serem explorados nesse espaço. É impor-
tante esclarecer que o metaverso não é uma 
novidade, muito menos uma criação de Mark 
Zuckerberg, embora a Meta seja proprietária 
da plataforma Oculus, que tudo indica que 
será uma das principais bases desse ambiente.

 
O conceito de metaverso surgiu em 1992, no 

livro de ficção científica Snow Crash, de Neal 
Stephenson. Em 1995, a Active Worlds fez a 
primeira tentativa de criar o metaverso em 3D, 
um jogo interativo de convívio. Na mesma linha, 
em 2003 foi lançado o “second life”, ambiente 
virtual e tridimensional que simula a vida real 
e social do ser humano através da interação 
entre avatares.

 
Embora a ideia central de metaverso não seja 

novidade, ele está se tornando uma realidade 
apenas agora em razão da soma dos seguintes 
fatores: o desenvolvimento tecnológico da 
capacidade computacional e da velocidade de 
rede capaz de processar elevada quantidade 
de informação necessária para essa realidade 
tridimensional e a forma de consumir da geração 
“Z” (pessoas nascidas entre 1998/2010).

 
A geração Z já nasceu conectada à internet e, 

por isso, para eles não há uma grande diferença 
entre o físico e o digital, o real e o virtual. Para 
essa geração a experiencia é fundamental, o que 
exige o desenvolvimento de processos de venda 
muito mais imersivo para conquistá-los. Não é à 
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toa que metodologias de customer experience 
tem ganho tanto espaço: os novos consumidores 
exigem isso. Ignorar significa perder mercado.

 
O metaverso vai amplificar essa experiência e 

os seus usuários, através das diversas interfaces 
que estão sendo desenvolvidas para acessá-lo. 
Do mesmo modo que hoje utilizamos nossos 
computadores, celulares, relógios para acessar a 
internet, em breve vamos utilizar óculos, máqui-
nas virtualizadas ou outros tantos equipamentos 
que estão sendo desenvolvidos para acessar o 
ambiente virtual, com muito mais possibilidades 
de interação e com realidade aumentada.

 
E por falar em realidade aumentada, para 

compreender melhor como o metaverso vai 
funcionar, é muito importante diferenciar 
os conceitos de realidade virtual e realidade 
aumentada: enquanto a realidade virtual faz 
com que o usuário experimente um ambiente 
completamente diferente daquele em que está 
acostumado, a realidade aumentada acrescenta 
itens virtuais a um ambiente já existente.

 
Por exemplo, o aplicativo do seu banco é um 

ambiente de realidade virtual, pois ele substitui 
por completo a sua ida ao banco por oferecer um 
ambiente para realizar as transações bancárias. 
Já um exemplo de realidade aumentada é o game 
Pokémons Go, que permite o usuário capturar 
Pokémons virtuais pela cidade. A integração 

entre o mundo real (físico) e o mundo virtual 
é o principal objetivo dessa tecnologia. Os tão 
utilizados QR Codes são também um tipo de 
aplicação de realidade aumentada.

 
O desenvolvimento da web 3.0 está impul-

sionando o metaverso por ser um ambiente 
descentralizado com maiores possibilidades de 
interação de usuários. A web 3.0 não depende 
de sistemas operacionais complexos ou grandes 
discos rígidos para armazenar informações. 
Tudo estará virtualizado em nuvens.

 
É impossível negar que a nossa economia 

está cada vez mais digitalizada. As criptomo-
edas, a tecnologia blockchain permitiram o 
desenvolvimento de um ecossistema econômico 
totalmente virtual, que em nada depende dos 
meios convencionais físicos de negociação ou 
interação.

 
O metaverso será um ambiente no qual as 

pessoas vão poder conviver, trabalhar, assumir 
obrigações e ter direitos. É um próximo passo 
da interação humana, e achar que você pode 
ficar fora dele é o mesmo que tentar se comu-
nicar hoje sem e-mail ou WhatsApp. Consegue 
imaginar? Difícil, não?

 
(Fonte: Juliana Callado Gonçales (*)É sócia do 

Silveira Advogados e especialista em Direito 
Tributário e em Proteção de Dados  

(www.silveiralaw.com.br).

AI/Carol Olival

Carol Olival, mestre em Marketing Digital, 
participa de livro sobre Empreendedorismo

@Muito além de criar o próprio negócio é mantê-lo saudável, tendo 
em vista o crescimento e a lucratividade de forma inteligente. Isso 

se dá em meio a estratégias, educação empreendedora e investimento de 
diversos tipos. Pensando nisso, 9 autores empreendedores, que fazem 
parte do grupo chamado "Coletivo Empreendedores Compulsivos", se 
uniram na construção de um livro colaborativo chamado "Reflexões de 
Uma Gestão Empreendedora", no qual cada autor é responsável por 
um capítulo acerca de sua especialidade. O coletivo Empreendedores 
Compulsivos é uma iniciativa nacional de fomento ao empreendedorismo 
de forma colaborativa e multifacetada. O principal desafio é EDUCAR, 
DESAFIAR, EMPODERAR e TRANSFORMAR os empreendedores 
PME’s brasileiros por meio de experiências colaborativas e lúdicas, de 
alto impacto, de forma presencial e virtual. LOCAL: FECAP Campus 
Liberdade – Av. da Liberdade, 532 - Liberdade, São Paulo - SP, 01502-
001 – 16 de agosto – Das 18h às 21h.    Leia a coluna completa 
na página 6
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OS gATILhOS QuE AS REDES 
SOCIAIS PODEM DISPARAR

    Leia na página 4

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 3
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Esvaziamento populacional  
no centro de Veneza 

Pela primeira vez desde que se tem registro, a população do centro 
histórico de Veneza caiu para menos de 50 mil habitantes, confirmando 
a tendência de esvaziamento em curso há mais de 70 anos. A popula-
ção residente nos bairros do coração da cidade era de 49.997 pessoas 
no último dia 10, uma redução de 14 mil moradores em 20 anos. Uma 
das causas desse esvaziamento populacional é a explosão do turismo 
de massa, que faz com que imóveis sejam colocados para aluguéis de 
temporada em plataformas como o Airbnb, provocando o aumento no 
custo de moradia no centro histórico. O número de visitantes na cidade 
subiu de 3,6 milhões em 2007 para 5,5 milhões em 2019, último ano 
antes da pandemia, um crescimento de 53%. Em 1951, o centro histórico 
de Veneza era lar de 174.808 pessoas (ANSA).    Leia a coluna 
completa na página 5
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Contra o câncer
Uma vacina contra o câncer, que 

atua como uma espécie de “cavalo 
de Troia” no organismo, apresentou 
resultados promissores em um es-
tudo liderado por pesquisadores na 
Itália e publicado na revista Science 
Translational Medicine. A pesquisa 
foi realizada com 12 pacientes com 
um subtipo de tumor no cólon já 
na fase de metástase e foi feita por 
especialistas da Giovanni Armenise 
Harvard Foundation (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-gatilhos-que-as-redes-sociais-podem-causar/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-13-a-15-08-2022-2/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-a-15-08-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-13-a-15-08-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/orientacoes-para-delegar-de-forma-correta/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-vantagens-de-transformar-sua-ltda-em-s-a/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-cultura-de-dados-e-fatos-e-sua-urgencia-para-os-negocios/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/informacoes-valiosas-para-a-criacao-de-uma-cx-nota-10/?swcfpc=1



