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É fato: 2 entre cada 3 empresas, em média, seguem “a onda” eco-
nômica e não trabalham de forma correta e inteligente na hora de 
contratar ou rever estratégias. E o que isso quer dizer? Que a grande 
maioria das companhias contrata quando a economia está “indo bem” 
e acaba deixando para ajustar a estrutura quando a situação pede, ou 
seja, quando o cinto já precisa ser apertado.     

De cada 3 empresas, 2 (em média) contratam 
sem planejamento

Análise de riscos, tecnologia x capital humano, Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) e qualificação profissional são alguns dos temas diários 
no radar dos profissionais de Facility Management - FM.     

Gestão dos sistemas de segurança na  
preservação do patrimônio das empresas

Os custos com energia é um dos diversos elementos que travam o 
crescimento da indústria brasileira. Sondagem da CNI realizada no último 
trimestre de 2021 mostra que para 24,7% das empresas consultadas pela 
confederação, os elevados custos com energia estão entre as principais 
dificuldades para retomada da atividade.   

Eficiência energética na indústria: união de 
saberes e digitalização

O e-commerce tem apresentado um movimento crescente nos últi-
mos anos, sobretudo com a pandemia, que acelerou a digitalização dos 
comércios.   

Como sanar os conflitos entre canais de  
venda online e vendedores externos
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Inteligência Ativa melhora a experiência do 
cliente e impacta o ambiente de negócios

O advento da tecnologia tem 
proporcionado mudanças 
profundas na sociedade ao 
longo dos últimos anos. 

Devido ao avanço da transformação digi-
tal, a forma de se comunicar, relacionar 

e consumir mudaram completamente. Tais 
mudanças na esfera privada impactaram, 
também, o âmbito corporativo. 

Neste sentido, é interessante destacar que 
“agilidade” é a expressão que melhor define 
as relações entre público e empresas no 
atual momento. Ainda na esfera privada, o 
consumo de conteúdo, o tempo de resposta 
das plataformas sociais, tudo isso tem sido 
atualizado para ganhar mais agilidade. 

Recentemente, inclusive, um dos apli-
cativos de comunicação mais populares 
do Brasil ganhou uma nova atualização 
que permite acelerar áudios. Em suma, 
as pessoas não querem perder tempo. E 
na esfera empresarial não é diferente. O 
consumidor demanda mais rapidez em 
toda a sua jornada de compras, o que inclui 
desde o atendimento até a entrega do seu 
produto ou serviço. 

Em meio à necessidade de se ofertar ser-
viços altamente qualitativos e eficientes, é 
evidente que não existe espaço para falhas. 
Assim, realizar uma gestão corporativa efi-
ciente é imprescindível para se conseguir 
bons resultados e a tomada de decisão é 
uma das principais ações deste processo. 

O fato é que, para que a tomada de deci-
sões seja assertiva, é preciso que ela esteja 
amparada na análise dos dados gerados 
diariamente. Todavia, a enorme quantidade 
de informações produzidas torna a tarefa 
um desafio enorme para as companhias. É 
neste sentido que a Inteligência Ativa vem 
ganhando espaço no âmbito corporativo e 
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promovendo um novo modelo de análise 
de dados. 

Inteligência Ativa gera insights mais 
ágeis e atualizados para a tomada 

de decisões  
Atualmente, os dados são um dos prin-

cipais ativos da maioria das organizações. 
Aliás, é a partir da análise dessas informa-
ções que os líderes conseguem tomar as 
decisões estratégicas na organização com 
mais segurança. 

Portanto, contar com recursos que pos-
sibilitem a entrega ágil de relatórios para 
a tomada de ação é crucial para assegurar 
maior assertividade às decisões. É justa-
mente para atender a essa necessidade 
que o conceito de Inteligência Ativa vem 
dominando o mercado. Diferentemente dos 
recursos tradicionais, a Inteligência Ativa 
permite a análise dos dados em tempo real, 
produzindo relatórios no momento em que 
as ações se desenvolvem. 

Consequentemente, isso tende a elevar 
a efetividade das empresas na tomada de 

decisão, uma vez que as análises são mais 
ágeis, dinâmicas e, até mesmo, mais pre-
cisas. Mas para além disso, a Inteligência 
Ativa fornece um fluxo contínuo de insi-
ghts, já que a análise é constante e acontece 
durante todas as etapas do processo. 

Jornadas mais personalizadas e 
de valor -  A jornada de compra ainda 
é um dos maiores diferenciais no âmbito 
corporativo. Independente do segmento, 
oferecer uma experiência de valor que a 
torne mais satisfatória é condição elemen-
tar para conquistar o público. Graças ao 
avanço tecnológico, esse processo evoluiu 
muito, isto é fato. E a Inteligência Ativa é a 
evolução lógica e necessária desse modelo 
de contato com o consumidor. 

Resumidamente, essa maior velocidade 
no processamento dos dados possibilita, 
por exemplo, que as equipes acompanhem 
em tempo real a demanda dos clientes. E 
a partir disso, que possam oferecer desde 
soluções para tais demandas a produtos e 
serviços. Dessa forma, além de otimizar a 
jornada dos clientes, as organizações po-
dem, ainda, apoiadas em dados, aumentar 
o ticket médio de vendas. 

Para concluir, é importante reforçar que 
a Inteligência Ativa é mais uma evolução 
necessária no ambiente de análise de da-
dos. Dotada de recursos inovadores, tem 
capacidade para apoiar as organizações 
não apenas na tomada de decisões, mas 
até mesmo na antecipação de tendências 
mercadológicas. 

Além de garantir um ambiente mais segu-
ro, esse novo conceito pode garantir ainda 
processos mais dinâmicos e eficientes em 
qualquer ambiente de negócios, seja ele 
Jurídico, Tributário ou Administrativo. 

 
(Fonte: Bacharel em Administração, com MBA em 

Sistemas de Informação, é CEO da Oystr  
(https://www.oystr.com.br/).
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Futuro da privacidade e como estabelecer 
cultura de proteção de dados no Brasil

@Em parceria com o Comitê Privacy BR, o Peck Advogados vai re-
alizar um evento online, no dia 19 de agosto, das 9h às 11h, para 

debater o tema “Privacidade em Foco”. O tema central das discussões 
versará sobre um benchmark de mercado e das referências e indicado-
res no Brasil e no mundo sobre este assunto. As inscrições podem ser 
feitas pelo link:  https://bit.ly/3BaifMp. “Buscamos apoiar os DPOs com 
iniciativas para fortalecer o Programa de Privacidade nas empresas 
e fomentar a cultura de proteção de dados. Sabemos da importância 
de levantar debates e pensar em estratégias para colocar em prática 
ações que favoreçam a cibersegurança, principalmente agora com o 
início da fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) e a proximidade das multas que devem começar em outubro, 
por isso decidimos realizar este debate”, comenta Patricia Peck, CEO e 
sócia-fundadora do escritório Peck Advogados.      Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI

CINCO PASSOS FuNDAMENTAIS 
PARA TRANSFORMAR uMA 
STARTuP EM uNICóRNIO

    Leia na página 4

Foto: turkishairlines.com

Projeto para combater as mudanças climáticas
Com o objetivo de minimizar as emissões de carbono causadas pelos 

voos, a Turkish Airlines lançou um programa Co2mission. O projeto 
visa equilibrar as emissões causadas por viagens. O programa garantirá 
que a compensação de carbono torne-se viável e prática, para qualquer 
pessoa com consciência ambiental. Os passageiros que desejam mini-
mizar a emissão de seu voo podem fazê-lo contribuindo com o valor 
desejado para projetos do portfólio de sua escolha, adquirindo assim 
a certificação de redução de emissões credenciada pelas Nações Uni-
das. As contribuições dos passageiros serão utilizadas para apoiar os 
projetos credenciados pela VCS e pelo Gold Standard e podem enviar 
suas avaliações e análises de terceiros sem cortes pela Turkish Airlines. 
Saiba mais em: (https://turkishairlines.co2mission.com/en).    Leia 
a coluna completa na página 5
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Vestibular na uSP
Os vestibulandos interessados 

em concorrer a uma vaga na USP 
já podem fazer as inscrições para o 
Concurso Vestibular Fuvest 2023. 
Podem participar aqueles que já 
concluíram o ensino médio, que 
vão concluir este ano ou quem já 
tem diploma de ensino superior. 
Estudantes do 1º ou 2º ano do ensino 
médio podem prestar o exame para 
avaliar seus conhecimentos, o trei-
neiro. Saiba mais: (www.fuvest.br/).
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