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A transformação da 
empresa pode estar na 
otimização da gestão

Ao contrário do que 
muitos pensam, 
transformar processos 
empresariais 
não implica em 
inúmeras planilhas 
e documentos 
empilhados em mesas 
e gavetas

É comum que mui-
tos gestores nutram 
uma certa resistência 

quando o assunto é mudar 
os velhos processos e oti-
mizar os fluxos de traba-
lho. No entanto, uma boa 
governança começa com a 
transformação dessas eta-
pas e na gestão correta de 
processos. 

Afinal, em um mercado 
cada vez mais competitivo, 
atividades que agregam va-
lor aos negócios e que con-
tribuem com os resultados 
são bem-vindas. Por isso, 
é comum ouvir as pessoas 
chamarem a gestão de pro-
cessos de BPM - Business 
Process Management. 

O BPM é baseado na ca-
deia de valor. Esse conceito, 
criado por Michael Porter, 
consiste na representação 
do conjunto de atividades 
desempenhadas por uma 
organização. Ou seja, quan-
do você faz a gestão de pro-
cessos, se torna mais fácil 
conhecer e acompanhar os 
fluxos de atuação da sua em-
presa. Outro ponto positivo 
e crucial para a saúde da sua 
companhia é ter processos 
claros e bem definidos. 

Em uma empresa, várias 

atividades são desempe-
nhadas ao mesmo tempo. 
Cada uma tem sua finalida-
de específica e todas elas 
devem estar alinhadas aos 
objetivos estratégicos da 
organização. A gestão de 
processos ajuda a identificar 
os fluxos e, dessa forma, 
possibilita corrigir falhas e 
otimizar os processos.

Além disso tudo, garantir 
que a gestão e governança 
estão traçando um caminho 
positivo também implica na 
otimização da mensuração 
de resultados e na própria 
cultura da empresa, que 
passa a ser mais estruturada 
e interativa. Dessa forma, é 
possível engajar a equipe e 
desfrutar de um ambiente 
empresarial mais positivo, 
lucrativo e sólido, já que será 
mais fácil reter talentos. 

Com as inúmeras tecno-
logias e ferramentas dis-
poníveis, tornar a empresa 
mais organizada e a gestão 
mais assertiva tornou-se 
bem mais fácil. Por isso, 
é crucial contar com um 
time bem-informado de 
profissionais que dominam 
as facilidades que o universo 
tech proporciona. 

A alma de uma empresa 
está nas pessoas, por isso, 
focar nelas sempre será a 
solução que você tanto pro-
cura. Garantir que a gestão 
está alinhada com o melhor 
que o mercado oferece sig-
nifica investir em um grande 
potencial de crescimento e 
desenvolvimento. 

(*) - É Vice-presidente da Arklok 
(www.arklok.com.br).

Renan Torres (*)

ce o Congresso Aço Brasil 2022, realizado pelo Instituto Aço Brasil. 
Contará com a presença de figuras importantes como o Presidente 
Jair Bolsonaro e o Ministro da Economia Paulo Guedes. O evento 
reúne os principais stakeholders da indústria do aço para debater 
as perspectivas e a importância do setor para a economia brasileira. 
Alguns dos outros temas debatidos durante a série de palestras ainda 
visam discutir as mudanças climáticas e a indústria do aço; o cenário 
político das eleições 2022; e a visão dos CEOs sobre a indústria brasi-
leira do aço. Inscrições e mais informações: (https://acobrasil.org.br/
congressoacobrasil/2020/inscricao/).  

E - Programa de Aceleração
Inovação, tecnologia e empreendedorismo para transformar a sociedade 
- este é o conceito por trás do novo programa de aceleração da Meta, 
o Citz.Tech, que abriu inscrições. O objetivo do programa Citz.Tech é 
acelerar startups que possam oferecer ao cidadão meios e condições para 
interagir com o governo, promovendo a cidadania e possibilitando um 
acompanhamento de suas ações de modo mais próximo, transparente e 
inovador. O programa possui abrangência nacional, acontecerá de forma 
híbrida – com etapas online e alguns eventos presenciais –, gratuita e 
equity-free, com duração estimada de cinco meses. Confira a página do 
Facebook do programa: (https://www.facebook.com/citz.tech/). 

F - Bolsas de Pesquisa
Jornalistas, políticos e acadêmicos brasileiros podem concorrer a uma das 
bolsas de pesquisa Joan Shorenstein Fellowship, iniciativa da Harvard 
Kennedy School, uma das faculdades de pós-graduação da Universidade 
de Harvard, nos EUA. As inscrições estão abertas até o dia 7 de setem-
bro para projetos destinados a analisar questões sobre mídia, política e 
políticas públicas, com preferência por propostas que associem as três 
áreas. Os escolhidos passarão seis meses em Harvard com auxílio de 
uma bolsa no valor total de US$ 40 mil (R$ 200 mil), pago em parcelas 
mensais no final de cada mês do semestre letivo. Outras informações 
no link: (https://shorensteincenter.org/programs/fellowships/fellowship
-application/?mc_cid=d605b28c9b&mc_eid=16922fb4d1).

G - Evento de Genômica
O maior evento de genômica da América Latina, Genomic Summit, 
divulga a programação completa para a edição de 2022, que acon-

A - Previdência Privada 
Muitas pessoas contavam com um dia viverem da aposentadoria paga 
pelo INSS. Porém, diante da Reforma da Previdência (insatisfação com os 
valores pagos; tempo de contribuição), os brasileiros passaram a recorrer 
a outras formas de previdência, como a privada. De acordo com a Fena-
Previ, o número de pessoas que passou a investir em previdência privada 
aumentou 11,2% entre 2020 e 2021, superando os R$ 138 bilhões. Dentre 
as opções de planos estão: Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), 
com 90,9%; seguido pelo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), com 
8,4% e os Tradicionais/outros (0,7%). A modalidade predominante é a 
de planos Individuais (88,6%), depois os Coletivos (9,8%) e também os 
para Menores (1,6%) - Fonte:  (https://fenaprevi.org.br).

B - Brasileiro de Arquitetura
Até dezembro, com etapas regionais e, ao final, etapa nacional, acontece o 1º 
Prêmio Acadêmico Brasileiro de Arquitetura, para estudantes dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Realizado pelo Centrorocha, o ‘Desafio 
Natural Stone’ objetiva selecionar e premiar as melhores propostas de projetos 
acadêmicos de arquitetura que especifiquem o uso de rochas ornamentais 
brasileiras. Poderão participar estudantes a partir do 3º ano e recém-formados 
matriculados em uma instituição de ensino ou registrados no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. Saiba mais: (www.desafionaturalstone.com.br).

C - 1 Milhão de Veículos 
A Toyota comemora este mês um marco importante em sua trajetória 
no Brasil. Sua planta em Sorocaba completa 10 anos de operação, além 
da incrível marca de 1 milhão de veículos produzidos na unidade. Fruto 
de um investimento inicial de R$ 1 bilhão, a unidade foi responsável por 
pouco mais da metade do dinheiro investido pela montadora no país 
na última década para se manter relevante e preparada para produzir 
veículos modernos e que os clientes gostem. Inicialmente pronta para 
produzir 74 mil veículos por ano, teve sua capacidade expandida e hoje 
produz mais que o dobro, com 158 mil veículos/ano. Além do sucesso 
no mercado interno, os modelos Etios, Yaris e Corolla Cross made in 
Sorocaba são comercializados em diversos países da América Latina.  

D - Indústria do Aço
Nos próximos dias 23 e 24, de forma presencial, no Hotel Unique em 
São Paulo, e online pelo link disponibilizado após a inscrição, aconte-

tece nos próximos dias 24 e 25. Promovido pela Dasa Genômica, o 
evento objetiva disseminar conhecimento e apresentar as principais 
inovações e novas frentes de trabalho junto a médicos e profissionais 
da área de saúde. Para isso, reunirá especialistas renomados, de ins-
tituições nacionais e internacionais, em palestras online e gratuitas, 
com tradução simultânea para português, inglês e espanhol. Entre os 
temas: reprodução humana e medicina fetal, oncologia e oncogenética, 
onco-hematologia, cardiologia, farmacogenômica, doenças raras e a 
nova frente de oftalmologia. Mais informações e inscrições: (https://
genomicsummit2022.com.br). 

H - Varejo e Consumo
Entre os dias 13 e 15 de setembro, no Expo Center Norte, em São 
Paulo, acontece a 7ª edição do Latam Retail Show (LRS), o mais im-
portante de varejo e consumo B2B da América Latina. O macrotema 
do evento será a transformação que o mercado de varejo e a indústria 
de consumo passou nos últimos anos e novo momento do consumidor 
no Brasil e no mundo. A edição objetiva levar os participantes para 
uma experiência única, na qual será possível encontrar soluções 
digitais para as empresas, cuja sintese é a integração dos recursos 
tecnológicos à vida humana. Mais informações e inscrições: (https://
latamretailshow.com.br/). 

I - Instituições de Ensino
Educadores e profissionais à frente de escolas regulares e particulares 
já podem reservar a agenda para os dias 31 de agosto e 1° de setembro. 
Nesse período, será realizado o 17° Crescer – Congresso e Feira Educa-
cional, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. O evento é um 
dos principais encontros nacionais dedicado a mantenedores, diretores, 
coordenadores, supervisores e gestores de instituições de ensino. Esta 
edição visa debater sobre ‘As perspectivas do mercado educacional a 
curto e médio prazos apresentados pelos mais proeminentes líderes do 
setor’. Terá a presença de 60 palestrantes, com profissionais altamente 
gabaritados e reconhecidos no setor educacional . Mais informações e 
inscrições no site (www.rabbitmkt.com.br/crescer).

J - Reconhecimento Facial 
A partir deste mês, a tecnologia de Reconhecimento Facial da Pacer 
passa a ser definitiva nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, 
marcando o pioneirismo brasileiro com a primeira ponte área biomé-
trica de ponta a ponta do mundo. A empresa instalou totens de leitura 
biométrica em 20 portões de embarque, sendo 12 em São Paulo e oito 
no Rio de Janeiro, o que vai permitir que passageiros e tripulantes via-
gem entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont ou em voos 
domésticos com destinos a outras cidades sem cartões de embarque 
e documentos físicos.Segundo o diretor comercial da Pacer, Giuliano 
Podalka, a iniciativa automatiza os processos de check-in e embarque 
com o objetivo de ganhar agilidade e segurança.
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O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou, com 
vetos, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 
2023. O texto prevê um 
salário mínimo de R$ 1.294 
para o ano que vem e um 
déficit primário de R$ 65,91 
bilhões para as contas pú-
blicas do Governo Central 
(Tesouro, Previdência e 
BC). O déficit primário 
representa o resultado das 
contas do governo descon-
siderando o pagamento dos 
juros da dívida pública.

Em nota, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência explicou 
que a estimativa é de um 
crescimento real de 2,5% 
para Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2023. A meta para 
o IPCA, que mede a infla-
ção, é de 3,3%, taxa Selic 
em 10% e taxa de câmbio 
média de R$ 5,3 no ano que 
vem. A LDO determina as 
metas e prioridades para 
os gastos públicos e ofe-
rece os parâmetros para 
elaboração do projeto da 
Lei Orçamentária de 2023 
(LOA 2023). O texto, publi-
cado ontem (10) no DOU 

“Antes do ano aca-
bar nós estamos 
descendo [a taxa 

de desemprego] para 8%. 
Vamos terminar o ano com 
o menor desemprego que já 
vimos nesses últimos 10, 15 
anos”, declarou o ministro.

Na avaliação de Guedes, 
o Brasil está entrando num 
longo ciclo de investimentos 
e a economia brasileira está 
em situação melhor que a 
de países desenvolvidos, 
que estão entrando em re-
cessão, e que a de outros 
países latino-americanos, 
que estão “desmanchando”, 
nas palavras do ministro. 
Segundo o IBGE, a taxa de 
desemprego atingiu, no tri-
mestre encerrado em junho, 
o menor nível para o período 
em sete anos. 

Paulo Guedes pediu abertura de mercado 
europeu a produtos brasileiros.

Dia dos Pais: CNC 
prevê alta de 5,3% 
nas vendas

Segundo a CNC (Confedera-
ção Nacional do Comércio), o 
volume de vendas para o Dia 
dos Pais de 2022,  a ser come-
morado no próximo domingo 
(14), deverá atingir R$ 7,28 
bilhões, o que representará alta 
de 5,3% em relação à mesma 
data no ano passado. O presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros, disse que em termos 
de movimentação financeira, 
o Dia dos Pais é a quarta data 
comemorativa mais importan-
te para o comércio varejista 
brasileiro. 

“Mesmo com a inflação 
elevada, a perspectiva é posi-
tiva para o setor por conta da 
injeção de recursos extraor-
dinários, como os saques nas 
contas de FGTS, antecipação 
do décimo terceiro  salário de 
aposentados e pensionistas do 
INSS e ampliação do Auxílio 
Brasil, tanto do valor do be-
nefício quanto do número de 
beneficiários”, observou.

No entendimento da CNC, 
esses recursos sustentam o 
avanço nas vendas ao longo 
deste ano. A entidade lembrou 
que pesquisa do IBGE, no últi-
mo mês de maio, mostrou que 
o faturamento real do varejo já 
tinha atingido 3,9% acima do 
volume registrado às vésperas 
da pandemia, em fevereiro de 
2020 e 3,0% maior do que em 
agosto do ano passado (ABr).

Otimista, Guedes diz 
que desemprego cairá para 8%

Atualmente em 9,3%, a taxa de desemprego pode cair para 8% antes do fim do ano com a recuperação 
econômica, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, na noite, da abertura do congresso da 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em Brasília, na terça-feira (9)
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dívidas com o governo). 
Segundo ele, o comér-

cio, os serviços e o setor 
de eventos devem ter as 
mesmas possibilidades para 
regularizar os débitos que 
outros segmentos afetados 
pela pandemia tiveram nos 
últimos anos. Guedes re-
petiu declarações recentes 
de que, diferentemente de 
outros países, o Brasil atra-
vessou a pandemia sem que 
a dívida pública explodisse.
Em 2019, a dívida bruta 
do governo geral estava 
em 74,3% do PIB. Com os 
gastos extras relacionados 
à pandemia, chegou a 88,8% 
em 2020. Com a recuperação 
da economia e o aumento 
da arrecadação, tem caído 
e está atualmente em 78,2% 
do PIB (ABr).

Guedes atribuiu parte da 
recuperação do mercado 
de trabalho à melhoria do 
ambiente de negócios, com 
a redução da burocracia. “O 
Brasil está em um longo ciclo 
de crescimento. Criamos 
um ambiente de negócios 

que já tem contratos de R$ 
890 bilhões. É 10 vezes o 
que um ministro investe”, 
ressaltou. Sem dar detalhes, 
Guedes disse que a equipe 
econômica pretende ampliar 
os programas de transação 
tributária (renegociação de 

LDO prevê salário mínimo 
de R$ 1.294 em 2023

dos recursos não utiliza-
dos transferidos aos entes 
federados por meio das 
transferências especiais à 
União, tendo em vista que 
os recursos pertencem 
ao ente federado no ato 
da efetiva transferência 
financeira”, diz a nota. 
Outro veto é ao trecho que 
possibilita Organizações 
Sociais receberem recursos 
por termo de colaboração 
ou de fomento, convê-
nio ou outro instrumento 
congênere celebrado com 
entidade filantrópica ou 
sem fins lucrativos (ABr).

A estimativa do crescimento 
real do PIB é de 2,5%.

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

foi aprovado no Congresso 
em julho. 

Foi vetada a previsão de 
direcionamento de recursos 
do orçamento do Ministério 
da Saúde para a implantação 
de sistemas fotovoltaicos (de 
conversão de energia solar 
em energia elétrica) em en-
tidades privadas. “Aparen-
temente, haveria um desvio 
de finalidade pela ausência 
de relação com a ampliação 
ou a manutenção de ações e 
serviços públicos de saúde”, 
explicou. 

“Foi vetada também a 
necessidade de devolução 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para


