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Como produzir um conteúdo assertivo para a campanha eleitoral – Por: Sirley 
Machado Maciel , Analista comportamental, terapeuta e escritora

A produção de um texto coeso e efi -
ciente para alavancar a campanha 

e ganhar reconhecimento é essencial.

O objetivo de qualquer meio de comu-
nicação é que sua mensagem seja entre-
gue e compreendida pelo destinatário. 
Por exemplo, quando você manda uma 
mensagem para alguém, o seu objetivo 
é que a outra pessoa receba e entenda a 
mensagem como você a mandou.

No entanto, o que parece ser uma coi-
sa simples, às vezes, pode se complicar. 
Sirley Machado Maciel, professora de 
oratória, palestrante, analista compor-
tamental e presidente do INTREPEDS, 
apresenta, “Escreveu não leu, pau co-
meu”, este é um ditado popular que 
resume bem os problemas que podem 
ocorrer quando a sua mensagem não é 
recebida e/ou compreendida pela outra 
pessoa, como, também, pode ser inter-
pretada de maneira errada”.

Assim, para evitar problemas nas co-
municações é preciso estar atento em 
alguns pontos, os quais Sirley destaca:

Visão de mundo e linguagem: Qual é a 
visão de mundo, as crenças e valores de 
seu destinatário? Com que linguagem 
ele está familiarizado?

Conhecer o público-leitor é funda-
mental para conseguir uma comuni-
cação assertiva com este. Dessa forma, 

escrever um texto para um público jo-
vem, público leigo ou um especialista 
da área acabam sendo realidades bem 
diferentes. Então, fi car atento a ade-
quação da linguagem é indispensável. 
Às vezes, uma simples vírgula coloca-
da no lugar errado, ou não colocada, 
muda completamente o sentido para 
quem lê. Na escrita, é importante mos-
trar respeito para com seu público alvo.

Cuidado com as fontes e referências: 
As fontes e referências que você con-
sultou são verídicas e confi áveis? Elas 
partilham da mesma visão de mundo 
sua e do seu público-leitor?

Então, “É fundamental fazer uma pes-
quisa prévia sobre o assunto e o tema, 
antes de começar a colocar as suas 
ideias no papel; porém, fi quem aten-
tos: estamos em tempos de fakenews e, 
tudo o que você pesquisa, precisa ser 
confi ável, coeso e verdadeiro” reforça a 
gestora.

O processo de comunicação não é o 
que está sendo dito, mas sim, o que o 
destinatário entende. Outro cuidado 
com relação às fontes é citar elas e, cor-
retamente.

Coerência, clareza e lógica: A primei-
ra coerência que é necessário se ter ao 
escrever um texto é com sua visão de 
mundo, suas crenças e seus valores.

Não faz sentido, e passa desconfi ança, 
um texto de alguém que, sabidamen-
te tem determinadas crenças e con-
vicções, escrever algo completamente 
oposto a elas. A sinceridade e a hones-
tidade geram confi ança. A segunda co-
erência necessária em um texto é que 
ele não pode começar afi rmando algu-
ma coisa e, no meio, ou no fi nal, afi r-
mar algo completamente diferente ou 
contrário. Realize a estrutura básica de 
uma redação: introdução, desenvolvi-
mento e conclusão.

Faça várias versões antes da fi nal: 
Quando for escrever um texto, identi-
fi que o assunto e o tema sobre o qual 
quer escrever. Identifi que duas ou três 
palavras chave que você considera fun-

damental tratar sobre o tema que esco-
lheu. Elas servirão de guia para você 
não fugir do tema, nem fi car falando 
da mesma coisa de maneiras diferen-
tes.
Fuja das fórmulas prontas e desenvolva 
o seu estilo: É fundamental que você 
desenvolva o seu estilo de escrever. As 
pessoas ao lerem seu texto, precisam 
identifi car você, suas características e 
estilo. Conhecendo seu público alvo, 
você saberá qual a melhor linguagem 
a ser adotada.

Cuidado com a gramática: As normas 
gramaticais não servem apenas para 
deixar o texto mais gostoso de ser lido. 
Elas evitam, inclusive, que o leitor en-
tenda de maneira diferente aquilo que 
você quer dizer.

Além do que, “Um texto bem escrito 
demonstra, para o público alvo, que 
você foi cuidadoso e se preocupou com 
ele no momento em que estava escre-
vendo. Se quando falamos precisamos 
tomar cuidado com as concordâncias 
gramaticais, imagine quando escreve-
mos. Assim, se tiver dúvidas, peça para 
uma outra pessoa com conhecimento 
de escrita para revisar seu texto” ressal-
ta Sirley.

Assim, o candidato terá produzido 
um conteúdo previamente estudado, 
elaborado, coeso e assertivo, tópicos 
essenciais para se lançar no ramo po-
lítico com reconhecimento e credibili-
dade atrelados ao nome.
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Tem muita coisa interessante acontecendo em Supply Chain 
(A era daTransformação Digital) - Por: Fabrícia Anjos. Gestora de Negócios para 
Soluções Logísticas na Loggikka. Palestrante e Criadora de Conteúdo Logístico. 
Pós-Graduação em Controladoria & Finanças e MBA em Logísticae Supply Chain 
Mgmt., com mais de 24 anos de experiência profi ssional.

Está acontecendo um grande e 
rápido movimento de trans-

formação de ordem
socioambiental e digital global e, 
Startups, empresas logísticas,
executivos da cadeia de supri-
mentos e outros, estão cada vez 
mais
atentos a esta tendência. Por essa 
razão, as organizações estão
investindo em mudanças decor-
rentes de IoT; digitalização; tec-
nologia,
seja em seus principais produtos 
como na produção; marketing
omnichannel; entre outros… re-
almente, tem muita coisa interes-
sante
acontecendo em Supply Chain.

É claro que essas tendências estão 
sendo impactadas para mais ou 
para
menos, dependendo do segmen-
to por causa da pandemia que es-
tamos
enfrentando por conta do Co-

vid-19, seguido por altos índices 
de
desemprego e oscilação na eco-
nomia e consumo. Esses e outros
indicadores, sem dúvida, trazem 
impacto na inovação, agilizando 
algumas
iniciativas e retardando outras. 
Mas, aqui estão algumas tendên-
cias da
cadeia de suprimentos em 
2020/2021.

SUSTENTABILIDADE A Sus-
tentabilidade é hoje uma das 
principais tendências
da cadeia de suprimentos e está se 
tornando essencial, com clientes
exigindo produtos ecológicos, 
destacando a importância de prá-
ticas da
cadeia de suprimentos ecologica-
mente corretas como, por exem-
plo, mudar
embalagens de plástico para pa-
pelão, embalagens menores, a re-
visão do
uso do carbono, etc.;

LOGÍSTICA REVERSA. Há um 
movimento de mudança da ca-
deia de suprimentos
linear tradicional para a circular, 
onde os fabricantes reutilizam e
retrabalham produtos descarta-
dos e desgastados por meio de 
reformas ou
reciclando componentes em ma-
térias-primas. Além dos requisi-
tos
regulamentares para descarte e 
reutilização seguros de produtos
descartados, há também uma in-
dicação clara de que os clientes 
estão
favorecendo e, portanto, prefe-
rindo empresas que reciclam ma-
teriais e
muitas empresas já estão desco-
brindo valor adicional neste pro-
cesso;

DIGITALIZAÇÃO. Digitalização 
da cadeia de suprimentos é um 
sistema
inteligente e efi ciente da cadeia 
de suprimentos que destrói silos, 
cria
transparência e aprimora a capa-
cidade de resposta, prevendo um 
ambiente
digital que elimina os processos 
manuais e repetitivos, e fornece 
uma
visão única da organização;
NUVEM. Os aplicativos da ca-
deia de suprimentos baseados na 
nuvem
oferecem uma melhor experiên-
cia do usuário, maior funcionali-
dade e fácil
acesso a novos recursos e versões, 
e são capazes de trabalhar e
complementar o soft ware no lo-
cal, oferecendo fl exibilidade,
escalabilidade e alcance global, 
eliminando a necessidade de ma-
nutenção
na infraestrutura de computação 
extensiva e cara;

CADEIAS DE SUPRIMENTOS 
OMNICHANNEL. Para atender 
à demanda dos clientes,
as empresas farão grandes avan-
ços no sentido de oferecer uma 
verdadeira
experiência de compra omni-
channel, de forma que os clientes 
comprem
on-line ou em lojas físicas, com os 
requisitos simultâneos de atender
pedidos individuais de clientes e 
reabastecer estoques nos pontos 
de
venda. A mudança do suprimen-
to monochannel e multicanal 
para o
omnichannel exige um repensar 
completo da logística da cadeia 
de
suprimentos.

IoT (INTERNET DAS COISAS). 
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A Internet das Coisas (IoT) veio 
mesmo pra
fi car. À medida que os custos 
caem, o número de empresas que 
usam
dispositivos IoT cresceu de 13% 
em 2014 para 25% em 2019. E es-
tima-se
que, segundo o IDC, haverá um 
crescimento anual de 13,6% até 
2022. Pois,
as empresas passarão a monito-
rar e automatizar a reordenação 
de estoque,
acompanhando as entregas, tudo 
em tempo real. Podendo, tam-
bém, prever
desgaste do equipamento, permi-
tindo o pedido oportuno de pe-
ças de
reposição, além de aumentar a 
transparência do processo da ca-
deia de
suprimentos;

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
(IA) e MACHINE LEARNING. 
As organizações estão
recorrendo a IA e ao Machine Le-
arning (forma de IA que permite 
que um
sistema aprenda a partir de da-
dos) para simplifi car tarefas e
automatizar procedimentos, cada 
vez mais. Nos últimos 4 anos, por
exemplo, houve uma expansão 
de 270% no número de empresas 
que usam
inteligência artifi cial, com aná-
lises e algoritmos sendo usados 
para
melhorar sistemas de planeja-
mento e suporte a decisões, iden-
tifi car
padrões de compra, automatizan-
do processos de armazenamento 
tediosos,
gerenciando inventário e proces-
sos repetitivos de atividades hu-
manas;

ROBÓTICA e AUTOMAÇÃO 
em Logística. No que diz respeito 
à fl exibilidade e
agilidade, muitas organizações já 
estão recorrendo à robótica para
acelerar tarefas que exigem mui-
to trabalho, e os robôs são ideais 
para
tarefas repetitivas, como classi-

fi cação, contagem e até mesmo 
para
buscar e transportar produtos no 
armazém. Segundo a Federação
Internacional de Robôs, espera-
-se que a demanda por robôs e 
cobots
(robôs colaborativos) cresça 10% 
em 2020;

Análise conjunta de BIG DATA e 
LOGÍSTICA. Graças à digitaliza-
ção da
cadeia de suprimentos, ao cresci-
mento da IoT e à maior disponi-
bilidade
de dados do cliente que o Big 
Data se faz presente. Atualmente, 
as
empresas têm acesso a enormes 
quantidades de dados e estão 
usando isso
para gerar inteligência de negó-
cios, desde a compreensão de de-
sempenhos
passados até a previsão de de-
mandas futuras. Ao utilizar o Big 
Data é
possível redefi nir a cadeia de su-
primentos, determinando as pre-
ferências
do cliente e as tendências do mer-
cado.

Conclusão: Ao analisar todas es-
sas tendências, é interessante ob-
servar o
foco em IA, IoT e análises avan-
çadas, que parecem estar se ace-
lerando. O
que também é notável é o novo 
foco na sustentabilidade e nas ca-
deias de
suprimentos circulares, à medida 
que os clientes estão atentos aos
resíduos e ao meio ambiente. 
Agências e cadeias de suprimen-
tos
omnichannel estão se tornando 
um padrão, enquanto o aumento 
da
disponibilidade de Big Data sig-
nifi ca que as organizações agora 
podem
fechar o ciclo com análises pres-
critivas e tomar decisões infor-
madas
sobre a cadeia de suprimentos.

Referência Bibliográfi ca: – RI-

VERLOGIC, Top supply chain 
trends you need
to know in 2020 em https://www.
riverlogic.com/blog/
River Logic Blog | Prescriptive 
Analytics Blog
Coronavirus COVID-19 is a fas-
t-spreading illness caused by the 
SARS-CoV-2 virus. Th e fl u-like 
illness causes coughing, fever and 
shortness of breath and, in some 
cases, potentially deadly pneu-
monia.
www.riverlogic.com
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A importância da sua imagem pessoal – Por: Carolina Yuri Abe Tiarga, 
Consultora de Imagem corporativa Masculina e Feminina e Analista 

Comportamental pela Socium

“Dentro das possibilidades hu-
manas criadas para o fenô-

meno da comunicação, a moda 
poder ser compreendida como a 
expressão de um conteúdo e, as-
sim, ela pode ser lida como um 
texto, que por sua vez, veicula um 
discurso. E o corpo, da mesma 
maneira, também é a expressão 
de um conteúdo, isto é, um texto 
que veicula um discurso. Juntos, 
moda e corpo formam a unici-
dade textual que sustenta um 
conteúdo ou, como se disse, um 
determinado discurso.” Kathia 
Castilho, Moda e Linguagem

O corpo é o palco de um discurso 
não verbal e a indumentária é sua 
linguagem. Por meio de uma co-
municação silenciosa é constru-
ído um texto que discorre sobre 
estilo de vida, personalidade, es-
sência, ideologias e vivências. O 
indivíduo se comunica através de 
sua imagem de forma inconscien-
te e essa mensagem é processada 
de forma inconsciente também. 
Segundo a master consultora de 
imagem Juliana Bacellar, a pri-
meira imagem é realmente a que 
fi ca – como diz o ditado popu-
lar – e se forma nos primeiros 7 

segundos de interação, ou seja, o 
cérebro humano é capaz de pro-
cessar e fi xar esse texto em 7 se-
gundos.

“o vestuário deve ser observado 
na sua contextualização em de-
terminado meio social, pois se 
manifesta como uma das mais 
espetaculares e signifi cativas for-
mas de expressão articulada e de-
senvolvida pela cultura humana. 
[…] Ao ser utilizado por um cor-
po, o vestuário também faz parte 
dos recursos de manipulação em-
pregados pelo sujeito que o veste, 
pois, além de marcar a presença 
de tal sujeito, já direciona um 
certo tipo de comportamento dos 
“outros” – e do próprio sujeito em 
questão.” Kathia Castilho, Moda e 
Linguagem

O ser humano é um ser social. 
Para se conectar socialmente com 
outros indivíduos há a necessida-
de de que se conheça e observe al-
guns padrões que façam com que 
a comunicação seja harmônica e 
coerente, seja ela verbal compor-
tamental ou visual. Esses padrões 
– especifi camente o que conhe-
cemos como regras de etiqueta 
– estão em constante mudança 
para que se adaptem às necessi-
dades de cada grupo, situação ou 
época. Em seu livro: Chic[érri-
mo], a especialista Gloria Kalil, 
relata uma regra de etiqueta dos 
anos 1500, que ensinava que não 
se devia palitar os dentes com as 
mesmas facas usadas para cortar 
alimentos, abater animais ou ma-
tar os inimigos.
“Em 1530, o manual de etiqueta 
do Erasmo de Rotterdam […] en-
sinava que não se devia palitar os 
dentes com a faca que se cortam 
os alimentos, matam os porcos 
ou inimigos. Dá para se imagi-
nar o cenário daquele momento” 
Gloria Kalil, Chic[érrimo]

Isso demonstra que códigos e pa-
drões de comportamento estão 
sujeitos à evolução do contexto, 

do tempo e da sociedade. Em al-
guma época, local e classe social, 
esse tipo de comportamento que 
parece tão alienígena às nossas 
experiências atuais – palitar os 
dentes usando uma faca – era 
amplamente aceito. Atualmente, 
as regras de etiqueta correspon-
dem à nossa sociedade, atuali-
zando as regras da linguagem vi-
sual pessoal por meio da adoção 
de novos códigos, símbolos e sig-
nifi cados. Construímos o discur-
so mencionado através da roupa, 
acessórios, maquiagem, cabelo 
e linguagem corporal, mesmo 
quando não existe uma intenção, 
pois nossas escolhas são infl uen-
ciadas por nossas experiências e 
nossa personalidade. Para o nos-
so cérebro portanto, nesse dis-
curso fi cam claramente legíveis 
coisas como a personalidade do 
indivíduo, seu estilo de vida, sua 
rotina, seus costumes, suas cren-
ças e objetivos.

A comunicação através da sua 
imagem pessoal, portanto, vai 
muito além de mera estética, vai 
além do ato de simplesmente ves-
tir: está enraizado na essência do 
ser.





A Era da Imprevisibilidade – Por: Junior Borneli, CEO da StartSe

Até pouco tempo, concorrên-
cia era algo previsível. Poucas 

empresas dominavam o mercado 
e o papel do gestor era monitorar 
os passos do concorrente e fazer 
um pouco melhor.

Mas já faz algum tempo, isso vem 
mudando. Apesar dos fortes si-
nais, muitos gestores continuam 
sendo “cozidos em banho-maria” 
e não percebem o enorme impac-
to que isso tem.

Para não ir longe demais, retor-
nemos a 2007. A Nokia, empresa 
de telefonia, tinha com principal 
concorrente a Blackberry, outra 
empresa de telefonia. Naquele 
ano, a capa da revista Forbes foi 
esta:

Nokia tinha 1 bilhão de clientes 

e era uma das empresas mais va-
liosas do planeta. “Quem poderia 
pegar o rei dos celulares?”, inda-
gava a revista.

Pois bem… nesse mesmo ano a 
Apple – uma empresa de com-
putadores e não de telefonia – 
decidiu entrar no jogo e lançou 
o iPhone. Foi o início do fi m da 
Nokia.

Mike Tyson disse essa frase, um 
dia: “todo mundo tem um pla-
no até levar um soco na boca”. A 
Nokia acabara de levar um cruza-
do na cara e o pior: não foi capaz 
de prever de onde esse soco viria.
A preocupação da Nokia era mo-
nitorar a Blackberry e vice-versa. 
Ninguém olhava para o lado, por-
que não era comum que alguém 
de fora da indústria – ou peque-

no demais – fosse capaz de gerar 
algum tipo de dano.

Em resumo: em apenas 6 anos, a 
Nokia saiu de uma participação 
de 65% de mercado para apenas 
6%. Repare que não foram 60 
anos… foram 6. A empresa prati-
camente desapareceu em apenas 
seis anos. Uma das empresas mais 
valiosas do mundo, em 2007.

Depois desse exemplo, eu volto 
para os dias atuais. Até ontem, 
a Globo precisava se preocupar 
com Band, SBT e Record. Ago-
ra, existem milhares canais no 
Youtube com mais audiência que 
muitos programas de tv. Quem é 
mesmo seu concorrente?

Os gestores precisam, urgente-
mente, aprender logo sobre a 
Gestão Imprevisível, porque isso 
é o novo normal. Agora a Ame-
ricanas.com anunciou que vai 
começar a vender sanduíches do 
McDonalds!

E Mark Zuckerberg anunciou 
que o Whatsapp começou o seu 
processo de “fi ntechização”. Você 
vai transferir dinheiro para um 
amigo com a facilidade de quem 
envia uma foto. Será que Brades-
co, Itaú e os outros grandes ban-
cos esperavam por isso?

Os mapas mentais da gestão atual 
não fazem mais sentido. O movi-
mento acelerado de transforma-
ção da economia, que já aconte-
cia nos últimos anos, explodiu 
com a pandemia.

Tudo o que aprendemos até aqui 
precisa ser revisto. O mundo será 
cada vez mais competitivo, novas 
tecnologias surgirão com mais 
velocidade e o conhecimento será 
cada vez mais perecível. A “zona 
de conforto” não existe mais. En-
tramos na era da busca constante 
pelo novo.
Um forte abraço,

15
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Igualdade, equidade e questões raciais no mercado de trabalho – Por: Heloise da 
Costa,Analista de Ações Afi rmativas e Treinamento em Empresas

Não é incomum ouvirmos fa-
lar que “somos todos iguais”, 

principalmente quando estamos 
falando de discussões raciais e 
este é um argumento que susten-
ta a tese defendida por muitos de 
que não existe racismo no Bra-
sil. Mas será que essa afi rmação 
é real na prática? Será que vemos 
a mesma quantidade de pesso-
as negras e brancas ocupando 
os mesmos cargos em empresas? 
Será que vemos nas universida-
des federais a mesma quantidade 
de negros e brancos ocupando as 
salas de aula e os cargos de pro-
fessores? Será que pessoas negras 
e brancas que estão no mesmo 
cargo recebem os mesmos salá-
rios?

Num país que possui mais de 
50% da população autodeclara-

da negra, a lógica seria encontrar 
esta proporcionalidade em todos 
os restaurantes, peças de teatro, 
entre outros ambientes. 
Mas não há proporcionalidade 
nos espaços de poder, nos luga-
res representativos etc. Isso pode 
ser explicado por alguns motivos, 
dentre eles o legado de desuma-
nização deixado pela escravidão 
e pela colonização no nosso país, 
último a abolir o regime escravo-
crata.

Séculos de sequestro, exploração, 
objetifi cação e animalização de 
pessoas negras africanas e seus 
descendentes (foram quase 400 
anos!) contribuíram ativamente 
na construção de uma sociedade 
desigual e que relega a essas pes-
soas os lugares mais desprivile-
giados e a falta de oportunidades. 

Em 1888, quando foi assinada a 
Lei Áurea (e não estamos dizen-
do que este é um marco no fi m da 
escravidão, pois não é!), a suposta 
abolição se deu sem que houvesse 
nenhum projeto de inclusão e de 
reparação da desigualdade gera-
da.

E é aí que precisamos atentar para 
um outro conceito, que muitas 
vezes, é esquecido: o de equida-
de. A equidade é um processo; a 
igualdade, um produto. 
Precisamos tratar de forma de-
sigual aqueles que precisam de 
ações especiais para que possa-
mos, ao fi m, oferecer as mesmas 
chances a todos. 
Se uma pessoa é cadeirante e eu 
tenho uma instituição e coloco 
um elevador ou uma rampa para 
que ela possa acessar os espaços, 
eu estou olhando para aquela 
necessidade e tratando de sanar 
uma desigualdade de acesso. 
É isso que a equidade propõe.

Quando falamos em igualdade 
racial no mercado de trabalho, 
estamos falando de adotar medi-
das, propor ações afi rmativas de 
inclusão, criar processos seletivos 
e de desenvolvimento de carreira 
diferenciados. Falamos disso não 
porque consideramos que um 
grupo merece esse privilégio, é 
justamente o oposto. 
Entendemos que existe uma dife-
rença histórica que precisa ser sa-
nada e, por isso, precisamos reali-
zar iniciativas equitativas (nosso 
processo), a fi m de chegarmos os 
nosso produto (a igualdade).

Por fi m, precisamos lembrar que 
não somos todos iguais! E isso é 
ótimo. Somos diferentes, e isso é 
o que nos enriquece, mas deve-
mos e merecemos, sim, ter chan-
ces iguais. Esta é a pauta principal 
que o ID_BR traz, ao dizer “Sim à 
Igualdade Racial”!
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O príncipe de Maquiavel como o empreendedor atual – Por: Penha Pereira , 
Economista, Master Coach e gestora de carreira

Descubra quais conselhos se 
perpetuam até hoje adapta-

dos para a sociedade atual

Em linhas gerais “O Príncipe” 
talvez seja uma das teorias polí-
ticas mais elaboradas pelo pensa-
mento humano e que tem grande 
infl uência em descrever o Estado 
desde a sua publicação até os dias 
de hoje e todas as estratégias para 
a consecução de sua unidade, 
apesar do pluralismo.

O intuito do livro é descrever as 
maneiras de conduzir-se de for-
ma efi ciente e efi caz nos negócios 
públicos internos e externos, e 
fundamentalmente, como con-
quistar e manter um principado, 
ou seja, um guia para como se 
chegar e manter-se no poder.

“Fazendo uma analogia com o 
empreendedorismo, podemos 
tirar dos ensinamentos de Ma-
quiavel, como deve ser a atuação 
de empreendedor para fazer com 
que seu projeto seja efi ciente, te-
nha uma atividade inovadora 
e diferenciadora e mais, que se 
mantenha estável e seja autos-
sustentável”, conta Penha Pereira, 
economista e Master Coach.

Esta obra traz em si um vas-
to material para composição 
de apresentações motivacionais 
para diversos tipos de empreen-
dimentos, coaching de carreiras e 
mesmo o executivo, entre outras 
atividades de desenvolvimento 
humano. Confi ra algumas dicas 
práticas interpretadas pela espe-
cialista:

Seja sempre ético: Para você ter 
uma carreira ou um negócio bem 
sucedidos, não se esqueça jamais 
dessa premissa básica, porque 
ou não conseguirá alcançar seus 
objetivos de forma plena, ou se 
alcançá-los, cedo ou tarde vai se 
confrontar com a perda de tudo o 
que conquistou.

Capacidade de liderar ou de to-
mar decisões importantes e crí-
ticas ao desempenho de seu 
projeto: um profi ssional empre-
endedor ou um dono de negócios 
de sucesso, principalmente se de-
sempenha funções de liderança, 
precisa desenvolver ao máximo 
competências que lhe tornem ca-
paz de levar um time ou um em-
preendimento, de uma situação 
de perda, de derrota, à vitória, 
por saber visualizar oportunida-
des na crise e aplicá-las rapida-
mente.

Força: O sentido não é de violên-
cia ou imposição sem capacidade 
de ouvir e olhar para os lados. 
Força, no sentido de disseminar 
entre o time, os pares, os gestores, 
os colaboradores de seu projeto, 
a energia contagiante da ação fo-
cada e dirigida para o objetivo 
fi nal. Força não é truculência, é 
fi rmeza na ação e é necessária em 
qualquer tipo de atividade em-
preendedora.

Produtividade: tudo que promo-
ve utilidade para a Corporação, 
para uma comunidade, para a 
sociedade em geral, desencadeia 
um círculo virtuoso de novas 
ações no mesmo sentido, pois 

atitudes benéfi cas, certeiras, prá-
ticas, efi cazes, enfi m, úteis, de-
sencadeiam hábitos constantes 
nesse sentido, gerando resultados 
efetivos e concretos.
É fundamental, especialmente no 
empreendedor corporativo, que o 
conhecimento seja multiplicado 
pelas diversas equipes. 
Uma boa prática de trabalho mul-
tiplicada por cada líder ou mem-
bro de equipes é o combustível 
para a ação uníssona e focada em 
um único objetivo, gerando altos 
índices de colaboração produtiva 
e efi caz. A regra de ouro é: apren-
der – repassar.

“É possível tirar alguns ensina-
mentos para o sucesso de uma 
carreira, seja você um líder, um 
CEO, um gerente, um especialis-
ta, desempenhe qualquer função 
em uma Corporação ou ainda 
seja o dono de seu próprio ne-
gócio. Isso vale para todos! Isso 
é regra para o êxito absoluto de 
um empreendimento que queira 
se sustentar”, afi rma Penha.
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A evolução no Comércio Exterior por meio da transformação digital – Por: Talita 
Olivatto é Especialista em Comércio Exterior na eCOMEX-NSI

Os avanços conquistados nos 
últimos anos foram essen-

ciais para diversos âmbitos do 
Comex

A transformação digital envolve 
diretamente o uso da tecnologia 
para melhorar o desempenho, 
aumentar o alcance e garantir 
resultados superiores das corpo-
rações. Atualmente, muito se fala 
sobre os movimentos de inovação 
e, quando aplicados no comércio 
exterior, a transformação digital 
nada mais é do que a aplicação 
da tecnologia nas operações que 
intermediam o comércio interna-
cional. Essa aplicação ocorre em 
todos os âmbitos, em todos os 
intervenientes, governamentais e 
de empresas privadas.

Para se ter uma ideia, a 31ª Pes-
quisa Anual do Uso de Tecnologia 
da Informação no Brasil, divul-
gada pelo Centro de Tecnologia 
de Informação Aplicada (FGV-
cia), da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), aponta que o período de 
pandemia deverá intensifi car o 
processo de transformação digi-
tal. O investimento das empresas 
em TI chegou em média a 8% da 
receita das companhias, enquan-
to no setor de serviços chegou a 
11,4%.

Inclusive, se analisarmos o cená-
rio do Comércio Exterior brasi-
leiro nos últimos cinco anos é al-
tamente notável a infl uência das 
inovações alcançadas. Você não 
precisa estar há tanto tempo atu-

ando em Comércio Exterior para 
se lembrar das entregas físicas de 
documentação.

A defi nição de “alavancagem” e o 
uso no Comex

No Comércio Exterior, é possível 
afi rmar que a transformação digi-
tal busca sempre a “alavancagem”, 
termo originado do setor fi nan-
ceiro, que passou a ser aplicado 
para representar o ganho de pro-
dutividade quando a tecnologia 
é aplicada, sem representar um 
aumento signifi cativo de custo e 
despesas.

Neste cenário, o dinheiro gasto 
no desenvolvimento de tecno-
logias digitais é visto como um 
investimento e não custo, já que 
o retorno do investimento é con-
creto, e vem da observação do ga-
nho de tempos, custos operacio-
nais e entrega de valor ao cliente. 
No caso do Comércio Exterior, o 
cliente fi nal pode ser o importa-
dor, exportador, agente de carga, 
despachantes e demais interve-
nientes do Comex.

Uma outra motivação para o uso 
de tecnologias digitais no Co-
mex foi o aumento do número de 
operações e de produtos impor-
tados e exportados, o que gerou 
uma massa de dados para pro-
cessamento, gestão, e tomada de 
decisão em uma magnitude pra-
ticamente impossível de ser exe-
cutada pelo homem sem o uso de 
alguma ferramenta.

A Anexação Eletrônica de Docu-
mentos no Comércio Exterior

Antes do estabelecimento do 
módulo Anexação Eletrônica de 
Documentos, acessível por meio 
do Portal Siscomex, toda a docu-
mentação era entregue fi sicamen-
te, sendo que havia uma ordem 
de organização dos documentos 
dentro do envelope, correndo o 
risco de devolução dos mesmos 
caso estivessem em ordem erra-

da. A cor do envelope era outra 
questão, dependendo do local, 
era exigido cores específi cas do 
envelope.
Agora, tal módulo permite ao 
importador, exportador e seus 
representantes legais perante o 
Siscomex apresentar aos órgãos 
intervenientes no Comércio Ex-
terior toda a documentação de 
forma digitalizada. Esta fun-
cionalidade será um dos fatores 
principais para o funcionamento 
do Portal Único, tanto no módu-
lo de exportação como no de im-
portação.

A anexação reduziu, e muito, a 
burocracia. Acessar o sistema e 
anexar os documentos é muito 
mais prático do que organizar 
uma locomoção para entrega de-
les. Fora a eliminação dos cus-
tos de impressão e de envio, por 
exemplo. Neste ponto, podemos 
destacar também o ganho ecoló-
gico, economia dos nossos recur-
sos naturais.

Outro benefício perceptível é a 
redução do tempo. Com a anexa-
ção, o tempo de entrega é imedia-
to. Ao terminar de anexar a tarefa 
da entrega dos documentos está 
fi nalizada. Muito diferente da en-
trega física, que era preciso con-
tabilizar o tempo de entrega da 
remessa, sem contar a possibili-
dade de extravio de lotes, ou até 
mesmo a dúvida se já enviou ou 
não certo documento.

A anexação também teve impac-
tos positivos em questões geográ-
fi cas, possibilitando melhor dis-
tribuição. Citando um exemplo, 
a ANVISA pode estar em qual-
quer lugar para analisar os do-
cumentos, pois eles estão dispo-
níveis online. Se a documentação 
está no ambiente digital e pode 
ser acessada em qualquer lugar, 
caso algum agente fi que “ocioso” 
é possível redirecionar sua atua-
ção para outro local de despacho, 
sem interferir em sua localização 
geográfi ca. Se não houvesse este 
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módulo, as operações de Comér-
cio Exterior parariam no Brasil 
devido à restrição de contato so-
cial da COVID-19.
Um panorama sobre o futuro

Ainda sobre o cenário da trans-
formação digital no Comex, algo 
que gerou um salto de alavanca-
gem foi o uso da inteligência ar-
tifi cial (IA). Nesse sentido, pode-
mos separar o uso dos recursos 
da inteligência artifi cial em dois 
setores, o público e o privado. No 
setor privado, o uso da IA vem 
sendo utilizado para eliminar da 
rotina dos funcionários aquelas 
atividades que são repetitivas, 
mas que são imprescindíveis.

Já no setor público, a IA é mui-
to utilizada para gestão de risco e 
tomada de decisão. Por exemplo, 
como selecionar quais das tantas 
importações realizadas por dia 
devem ser inspecionadas? Este 
problema é resolvido pela inteli-
gência artifi cial, em que são in-
seridos os parâmetros de risco e, 
com a ajuda da tecnologia, ape-
nas os processos de importação 
ou exportação estratégicos são 
analisados e inspecionados pelos 
fi scais. É claro, mais uma vez a 
tecnologia sendo utilizada com o 
intuito de otimização do uso dos 
recursos.

Por fi m, destaco que os órgãos 
públicos estão apresentando 
maior tendência em ouvir e ten-
tar atender o máximo possível as 
demandas do setor privado. As 
consultas públicas de alteração 
legal são disponibilizadas onli-
ne, de forma que qualquer um 
com interesse no assunto possa 
opinar. A tecnologia não só apro-
ximou os setores interessados e 
afetados pelo comercio exterior, 
mas elevou a um novo patamar a 
amplitude de comunicação e dis-
seminação de informações.
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A chave para aumentar a competitividade – Por: Cesar Souza , Consultor, pa-
lestrante, autor do bestseller “Clientividade: Como Oferecer o que o seu cliente 
valoriza” . Presidente da Empreenda Consultoria que atua nas áreas de Estratégia 
Empresarial, Mkt e RH

As empresas brasileiras neces-
sitam praticar mais a Clien-

tividade® do que se preocupar 
apenas com sua Competitivida-
de. Ou seja, necessitam centrar o 
foco das atenções mais nos seus 
clientes do que desperdiçar ener-
gia bisbilhotando a vida de seus 
competidores. As dramáticas 
transformações no mundo cor-
porativo estão exigindo que seto-
res inteiros, indústrias e negócios 
sejam reinventados. As empresas 
sobreviventes serão aquelas que 
conseguirem se reinventar num 
verdadeiro processo de “ruptura 
construtiva” para poder competir 
melhor. Não são mais úteis aque-
las estratégias que foram válidas 
numa situação completamente 
diferente da que vivemos.

Precisamos reinventar o conceito 
de Competitividade, sob pena de 
continuarmos reclamando da fal-
ta de fi delidade de nossos clientes 
e acordando com o pesadelo das 
reclamações no PROCON e ina-
dimplência alta, além de surpre-
sos com as caras campanhas de 
marketing que passam longe dos 
resultados desejados. Mas, como 
ser mais competitivo? Ficando de 
olho nos competidores? 
Copiando suas estratégias e táti-

cas? Não! A primeira coisa a fazer 
é reinventar a relação das empre-
sas com seus Clientes. 
Isso mesmo, C-L-I-E-N-T-E-S!

O epicentro das mudanças está 
localizado justamente na relação 
com Clientes. O poder migrou 
das mãos da empresa para as 
mãos do cliente. Saímos da épo-
ca em que os custos defi niam os 
preços para uma em que os pre-
ços é que defi nem os custos. 
Ao invés de fazer lucros através 
de um percentual em cima de 
custos inefi cientes de produção, 
as empresas agora defi nem o que 
podem gastar a partir do preço 
que seus clientes estão dispostos 
a pagar pelos seus produtos e ser-
viços.

Para muitas empresas, o “sonho” 
da estrutura complacente de cus-
tos não só acabou como tomou 
forma de pesadelo. 
Para aquelas que não podem 
competir em custos baixos resta 
a alternativa da diferenciação de 
produtos, serviços e… da relação 
com seus clientes.

É chegada a hora de avançarmos 
do paradigma das teorias sobre 
competitividade, que foram úteis 
na década de 90, para uma Práti-
ca da Clientividade.

Competiremos melhor se fo-
carmos a atenção nos nossos 
Clientes atuais e potenciais que 
desejamos conquistar e fi delizar, 
e deixarmos que nossos concor-
rentes se preocupem com nossa 
competitividade. Mas, em que 
consiste a Clientividade? Trata-se 
da arte de surpreender os clien-
tes, encantando-os com produtos 
e serviços fundamentalmente no-
vos e diferenciados.

Não se trata de atender ou de 
simplesmente superar as expec-
tativas deles. Atender e superar 

suas expectativas atuais refl ete 
ainda uma postura cartesiana na 
relação com o cliente. Trata-se de 
surpreendê-lo! Isto porque se a 
sua empresa fi car apenas fazendo 
o que o cliente pede ou quer, cor-
re o risco de aparecer um concor-
rente e surpreender o seu cliente, 
conquistando-o antes. Para obter 
sua fi delização, as empresas pre-
cisam customizar cada transação 
com seus clientes com o mesmo 
entusiasmo da primeira vez. 
Para que não seja a última. 
Só assim vão conseguir conquis-
tá-los, cativá-los e fi delizá-los.

Trata-se também da arte de voltar 
toda a empresa para o cliente, do 
porteiro ao presidente. 
Isso mesmo, chega de jogar para 
a platéia e dizer que temos foco 
no cliente. Não temos! Alguns 
dos nossos colaboradores até 
têm. Principalmente se são ven-
dedores ou da área de marketing. 
Mas a grande maioria das pesso-
as dentro das empresas continua 
com o foco no produto, na tec-
nologia, no processo, na norma 
interna e no sistema. Afi nal de 
contas, cliente é muito impor-
tante para fi car nas mãos apenas 
da turma da área comercial ou 
marketing.

Cliente é responsabilidade de to-
dos. Mudar os hábitos da empre-
sa criando uma CULTURA DE 
CLIENTIVIDADE, esse o enig-
ma dos vencedores. 
A Clientividade trata também da 
decisão estratégica de oferecer 
soluções integradas aos clientes e 
não apenas produtos de qualida-
de com preço competitivo. 
Nem apenas serviços comple-
mentares. Ou qualidade de aten-
dimento ou mesmo marketing de 
relacionamento.

Tudo isso é simplesmente OBRI-
GAÇÃO. Uma empresa só vai 
fi delizar clientes se oferecer ‘so-
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lucionamento’ e não apenas aten-
dimento ou relacionamento. Esse 
o desafi o: agregar valor ao cliente 
oferecendo soluções integradas.

Essa a essência da Clientividade. 
Precisamos refl etir mais sobre 
nossos modelos mentais e sobre 
como eles afetam a competitivi-
dade das empresas. 
Não podemos mais nos dar ao 
luxo de estar no Século XXI con-
taminados por modelos que con-
sideravam o cliente como um mal 
necessário por estarem baseados 
nas vantagens ilusórias dos recur-
sos naturais, da mão de obra ba-
rata, das manipulações de tarifas, 
das taxas cambiais e de subsídios 
protecionistas que apenas camu-
fl aram a baixa produtividade dos 
negócios.

Não poderemos ter sucesso nessa 
nova Era do Serviços e do Mun-
do FiGital (híbrido do físico com 
o Digital com hábitos que já são 
impróprios até mesmo nesse fi -
nal da Era Industrial. Qualquer 
empresa, em qualquer negócio e 
desde que tenha pelo menos um 
cliente precisa adotar a postura 
da Clientividade como alavanca 
para sua maior competitividade.

Mas, como fazer? 
A saída é colocar a alegada genia-
lidade dos nossos talentos huma-
nos a serviço dos clientes. Todas 
as pessoas, do presidente ao por-
teiro devem pensar em desven-
dar os sonhos dos clientes e tra-
balhar para realizá-los. Existem 
três pontos fundamentais sobre o 
qual uma estratégia de desenvol-
vimento da Clientividade deve 
apoiar-se. Inicialmente é preciso 
desvendar o “DNA do cliente”. 
Por fi m, é necessário disseminar 
entre todos os colaboradores e 
terceirizados de uma empresa a 
Cultura da Clientividade.

É fundamental que toda a orga-
nização esteja mergulhada até a 
alma nessa “obsessão”. Isto signi-
fi ca entender o que benefi cia seu 
cliente, e focar no atendimento 
dessa necessidade. 

Todas as pessoas de uma empresa 
– técnicos, secretarias, atenden-
tes de telemarketing, pessoal da 
cobrança, carregadores, adminis-
trativos, enfi m todos sem exceção 
e não apenas a turma de vendas 
e comercial — podem ajudar a 
aumentar as vendas e principal-
mente a fi delizar os clientes atra-
vés do encantamento deles.

Precisamos entender de uma vez 
por todas que cada cliente é um 
vendedor e não apenas um com-
prador. Isso mesmo, o cliente é o 
melhor vendedor de sua empre-
sa. O maior objetivo da empre-
sa que pratica a Clientividade é 
transformar cada cliente em um 
vendedor ativo. Porém, o maior 
desafi o para a empresa é que o 
cliente só vende aquilo que o sur-
preende. Por exemplo, o hóspede 
de um hotel não sai por aí alarde-
ando que o hotel tem camas, tele-
visão no quarto ou pessoal cortês. 
Isso é obrigação.

Eles se tornam vendedores quan-
do falam dos momentos mágicos 
que viveram lá. Pode ter sido um 
show musical promovido pelo 
hotel onde aprendeu a dançar 
algo diferente. Ou o impecável 
serviço que foi oferecido a seus 
convidados numa reunião de ne-
gócios inesperada.

As empresas e os profi ssionais 
vencedores serão aqueles que 
perceberem que a verdadeira re-
volução invisível provocada pela 
mudança na postura dos clientes 
os coloca defronte – não de um 
problema – mas de uma gran-
de oportunidade de reinventar o 
mundo corporativo.

As antigas verdades estão sendo 
zeradas. Uma delas contudo deve 
prevalecer, como demonstram 
alguns dos exemplos aqui cita-
dos: ainda não inventaram nada 
melhor que o binômio Talentos 
e Clientes para aumentar a Com-
petitividade de uma empresa!
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Em que estágio está a sua empresa e a sua Família? Por:Adam Nöckel , Empresário 
e administrador de Empresas, Pós-Graduado em Gestão de Projetos e Mestre em 
Business Coaching pela FCU – Florida

Os 3 estágios de uma Empresa 
e de uma Família de sucesso

O principal objetivo de todo ne-
gócio deveria ser proporcionar 
prosperidade e abundância, de 
tempo e de recursos, a seus fun-
dadores e as futuras gerações, ou 
seja, deixar um legado de quali-
dade de vida, história e patrimô-
nio para si e para os que vierem a 
sucedê-lo.

Mas não é isso que acontece mui-
tas vezes não é mesmo?

O que acontece é que muitas em-
presas não crescem na medida 
que poderiam, acabam sugando 
horas e mais horas de seus funda-
dores, subtraindo energia e qua-
lidade de tempo que outras áreas 
da vida também são importantes, 
como por exemplo família, mo-
mentos de lazer, e etc.

Outro dia ouvi do fi lho de um 
empresário, que ele achava que a 
empresa dos pais, era o verdadei-
ro fi lho deles, o fi lho mais amado, 
que eles amavam mais a empresa 
que o próprio fi lho.

Imagine como pensamentos e 
sentimentos como estes podem 
impactar os Herdeiros e possíveis 
Sucessores?

As empresas assim como as famí-
lias passam por ciclos, pensando 
em um negócio existem basica-
mente 3 momentos importan-
tes que uma empresa de sucesso 
deve passar.

Todas passam pelo primeiro mo-
mento, algumas chegam ao se-
gundo e poucas chegam ao ter-
ceiro estágio.

Os 3 estágios

O 1º estágio – é o dono-gerente, 
onde os fundadores tem que al-
ternar tempo em atividades ope-
racionais e táticas, ou seja, vende, 
produz, entrega, controla, etc.
Nesta fase o foco principal está 
em estabelecer uma receita sus-
tentável e previsível que de sus-
tentabilidade ao crescimento da 
empresa. A energia exigida nessa 
fase inicial é normalmente as-
sombrosa, e muitas empresas e 
famílias não saem deste estágio 
por 4 aspectos importantes:

– Não conseguir aumentar seus 
lucros de forma constante;

– Não criar sistemas que liberam 
os fundadores da operação;

– Crenças que os limitam;

– Pessoas realmente capacitadas 
para delegar responsabilidades.

O 2º estágio – é a fase de tran-
sição do 1º estágio para o 2º está-
gio, o de expansão e crescimento, 
algumas empresas conseguem 
chegar nessa fase alguns anos de-
pois de sua fundação, outras não.
Esta etapa requer dos funda-
dores capacidade de solucionar 
com rapidez e efi cácia os desafi os 
organizacionais e estratégicos, 
apresentados pelo crescimento e 
complexidade que a empresa está 
tomando. Nessa fase o nível de 
energia, tempo e stress com in-

vestimentos, pessoas e processo é 
grande, e se não for devidamente 
administrada impactam os rela-
cionamentos, na saúde e na qua-
lidade de vida dos fundadores, 
sejam eles familiares ou não, sem 
falar no futuro da empresa.

o 3º estágio – é a fase da Matu-
ridade onde a empresa, seja ela 
familiar ou não, estabeleceram 
uma boa reputação no mercado, 
cresceram apesar de todos os de-
safi os, tem um fl uxo de caixa mais 
previsível e recorrente, pessoas 
mais capacitadas e uma liderança 
mais assertiva, sistemas que pro-
porcionam aos fundadores mais 
liberdade.
Nessa fase é importante continu-
ar ouvindo o mercado, inovando, 
aprimorando a gestão e forman-
do pessoas.

Em todos os 3 estágios é impor-
tante ter em mente o que realmen-
te se deseja para este patrimônio 
que se está construindo, qual é 
o legado que você deseja deixar, 
pois um legado não se constrói 
do dia para a noite, e nem se pas-
sa o bastão de qualquer forma.

Você quer deixar um legado real-
mente de valor?

https://adamnockel.com.br/empresas-fami-
liares
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O Compliance na experiência do cliente – Por: Mauro Inagaki é CEO na b2fi nance. Presente no mercado 
há mais de 25 anos, a empresa faz parte do canal SAP e apresenta vasta experiência em Outsourcing

Na missão de proporcionar 
jornadas positivas para um 

público consumidor cada vez 
mais antenado às novidades, a 
adoção do Compliance como fi -
losofi a interna é uma saída im-
prescindível para as empresas

Proporcionar uma experiência 
inovadora para que o cliente se 
interesse no que a empresa tem a 
oferecer nunca foi uma tarefa fá-
cil. O ambiente da web, por sua 
vez, contribuiu para um aumento 
elevado de informações lançadas 
ao internauta, potencializando 
o nível de exigência de usuários 
preocupados com o uso de seus 
dados pessoais. Os critérios de 
compra não se limitam mais à 
qualidade de determinado pro-
duto ou serviço, é necessário ir 
além. E nos dias atuais, isso signi-
fi ca corresponder à implementa-
ção de uma cultura interna orien-
tada a preceitos de Compliance.

Como esperar que o cliente se 
mantenha fi el à marca se a mesma 
não garante a integridade de seus 
dados? Os consumidores estão 
dispostos a realizar essa troca de 
experiências, em busca de opor-
tunidades únicas e atendimentos 
diferenciados, mas as organiza-
ções precisam demonstrar que 
estão inseridas nesse contexto de 
conformidade e segurança fi scal.

Avanço da internet traz alerta 

para a segurança empresarial

Não há como negar a quantidade 
de ferramentas e plataformas ex-
tremamente efi cazes em realizar 
essa tão desejada aproximação 
entre público e empresa. 
No entanto, junto com a conso-
lidação da web e a explosão no 
fl uxo de dados, crescem as amea-
ças virtuais. Se atentar aos meios 
mais recomendados de se enfren-
tar possíveis ataques digitais não 
é uma tarefa exclusiva das autori-
dades. 
As organizações, responsáveis 
por armazenar e movimentar in-
formações referentes a seus clien-
tes, precisam assegurar que todo 
e qualquer tipo de material seja 
preservado a rigor da lei.

No Brasil, a vigência da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD) 
retornou à pauta federal, e prevê 
em seu texto aprovado punições 
severas para os que descumpri-
rem requisitos básicos de trans-
parência, privacidade e consenti-
mento.

Compliance como forma de su-
portar o alto volume de dados

O caminho para atender as obri-
gações fi scais previstas na LGPD 
pode ser sustentado através de 
uma política interna que priori-
ze a conformidade nos processos 
operacionais. A criação de um 
programa de Compliance vai de 
encontro a essa mentalidade, na 
medida em que identifi ca as me-
lhores práticas e métodos seguros 
de se aproveitar o que há de mais 
vantajoso nos dados digitais.

Assim como o público, o merca-
do está acompanhando a evolu-
ção do setor empresarial quanto 
à utilização consciente das infor-
mações disponíveis. 
Ignorar o investimento em so-
luções que facilitem essa inser-
ção do Compliance na cultura 
organizacional é fl ertar com um 
perigo desnecessário à saúde fi -

nanceira e até o andamento do 
negócio como um todo.

Exploração dos dados em prol do 
Customer Experience

Quais são os refl exos de uma 
gestão de dados segura para as 
etapas do relacionamento com o 
cliente? Os desafi os são numero-
sos, mas servem de oportunida-
de para se pensar em estratégias 
apoiadas pelo conceito de Custo-
mer Experience. Iniciativas que 
visam garantir o cumprimento 
de regras, protegendo os clientes, 
colaboradores e peças envolvidas 
na governança em sua totalidade, 
devem se mostrar um ponto de 
partida indispensável para todas 
as empresas, independentemente 
do porte ou segmento.

Com a consolidação dessa nova 
maturidade fi scal, torna-se pos-
sível a interpretação analítica das 
informações disponíveis, a fi m 
de estabelecer parâmetros fi eis 
quanto ao aspecto comportamen-
tal, hábitos de compra, regionali-
dade, persona, entre outros com-
ponentes fundamentais para um 
melhor entendimento do público 
que se procura atingir, sempre 
considerando a individualidade 
apresentada por cada usuário. 
O resultado é uma experiência 
personalizada e capaz de trans-
mitir a segurança dos dados con-
cedidos pelo cliente.

E como você enxerga a infl uência 
do Compliance no relacionamen-
to com o cliente? Participe do de-
bate e faça essa refl exão!
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Em tempos de crise, tire o “S” e crie! Por: Márcia Tejo Viana ,Vice-Presidente da 
Way Back Gestão de Negócios e Relacionamentos, empresa com 30 anos de 
atuação no segmento de Crédito e Cobrança Nacional e Internacional dentro do 
conceito de Business Process Outsourcing.

Durante crise sanitária do 
Covid-19, confesso ter en-

frentado dias difíceis em que me 
preocupei muito com a possibi-
lidade de talvez ter que demitir 
meus colaboradores.

Não nos restava muita opção a 
não ser defi nir um novo caminho 
a seguir. Então, com muito zelo 
e cuidado, rapidamente fi zemos 
uma revisão de nossas priorida-
des para seguir dando continui-
dade ao nosso negócio.

Foi nesse processo que surgiu 
nosso novo lema:

“JUNTOS SOMOS MAIS FOR-
TES E CAPAZES DE REALIZAR 
GRANDES TRANSFORMA-
ÇÕES”

A colaboração de absolutamente 
todos os departamentos foi e ain-
da está sendo essencial nesse ca-
minho de readaptação.

O RH, por exemplo, sempre foi 
muito presente na vida de todos 
os colaboradores e aos poucos 
percebemos que esse fato fez toda 
diferença diante de tamanhas in-
certezas que acabavam de se ins-
talar no mundo.

É por este motivo que eu acredito 
que, em geral, o profi ssional dos 
tempos atuais possui um enorme 
potencial de desenvolver caracte-
rísticas inovadoras e de se rein-
ventar diariamente.

Mais do que nunca, entende-
mos e vivemos a necessidade de 
se recriar, reformular, refazer e 
reinventar cada vez mais. O des-
conhecido é sempre um enigma 
e diante disso, percebemos que 
o mundo corporativo moderno 
não tolera falta de inovação e de 
proatividade, além de demandar 
cada vez mais conexões intensas, 
humanas, sinceras e transparen-
tes.

Quanto mais claros e abertos so-
mos com os membros do nosso 
time, mais fácil e rapidamente 
conseguimos abrir portas para 
grandes e sólidas transformações, 
além de superar nossos limites 
com bons e satisfatórios resulta-
dos, ainda que em tempos difí-
ceis. Acredite!

Alicerçados e com o forte propó-
sito de focar e explorar as possibi-
lidades e interagir com qualidade, 
ofertando soluções humanizadas 
neste período que especialmente 
envolve o cuidado ao bem estar 
físico e emocional dos colabora-
dores, clientes, fornecedores e da 
população em geral, consegui-
mos manter o espírito solidário 
e positivo, assegurando ao nosso 
time um ambiente otimista, equi-
librado, respeitoso e seguro.

É assim que nossa empresa vem 
enfrentando a pandemia e apren-
dendo com essa imensidão de 
emoções e situações inesperadas 
que estamos enfrentando.

A consequência? Fomos gran-
demente surpreendidos com um 
aumento signifi cativo dos resul-

tados, até mesmo em nossas fi -
liais internacionais, localizadas 
em países que foram fortemente 
afetados pela crise e pelo conse-
quente lockdown, como Estados 
Unidos e Espanha. Além disso e, 
devido a demanda, estarmos am-
pliando o nosso quadro de pro-
fi ssionais, com estratégias ainda 
mais diferenciadas de Recruta-
mento e Seleção.

Portanto, não se intimide, não 
tema se reinventar e aprenda a li-
dar com o diferente!

Márcia Tejo Viana – Graduada 
em Administração de Empresas, 
Gestão de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoas pelas Universi-
dade São Judas Tadeu e Anhembi 
Morumbi.

Sólida experiência no mercado 
de prestação de serviços, consti-
tuída através da vivência a mais 
de 36 anos de carreira em gran-
des empresas.

Sua atuação se destaca com re-
levância no desenvolvimento de 
talentos humanos e melhorias or-
ganizacionais.

Especial destaque em processos 
de coach com ênfase em Motiva-
ção/Autoestima, Carreira e Rela-
cionamentos.

Como member Apprentice Worl-
dwide tem como objetivo ajudar 
e apoiar jovens talentos em fase 
de ascensão profi ssional a nível 
mundial e como member do Ins-
tituto Altogheter tem como ob-
jetivo ajudar e motivar mulheres 
cujo foco é trabalhar e resgatar 
a autoestima, incentivando-as e 
mentorando-as para que retor-
nem ao mercado de trabalho.









36

Novos tempos das relações de trabalho – Por: Cristina Fortes,Consultora e 
Diretora da Consultoria LHH no Rio de Janeiro

Um tempo literalmente de 
transformação. Assim tem 

sido os dias diante à pandemia do 
Covid-19 que já infectou milhares 
de pessoas no mundo e obrigou a 
países a fecharem suas fronteiras, 
e a colocar seus cidadãos de qua-
rentena. Tal isolamento está não 
só afetando o nosso comporta-
mento social como também ante-
cipando mudanças nos processos 
de trabalho. 
Uma vez que estamos vivendo 
uma grande disrupção na qual 
muitas empresas estão se vendo 
forçadas a se transformarem e a 
mudarem rapidamente suas for-
mas de atuação. O momento é de 
assimilação dessa nova realidade, 
o que demandará esforço emo-
cional e de infraestrutura.

É indiscutível que o evento do 
Covid-19 colocou todos na mes-
ma página em apenas uma sema-
na. Vários paradigmas já foram 
quebrados e o êxito do trabalho 
remoto será vital para garantir 
a sobrevivência dos negócios e, 
consequentemente, para manter 
o trabalho das pessoas. 
Há uma pressão nesse novo con-
texto pela reinvenção dos negó-
cios, em meio ao caos, através 
do mundo virtual. Sem dúvida, 
nasce uma nova era cujo marco 
jamais iremos esquecer. 
Sobretudo porque estamos vi-
vendo um dos momentos mais 
vulneráveis da nossa existên-
cia, quando temos uma grande 
oportunidade de humanizar as 
relações e, ao mesmo tempo, re-

discutir novas estruturas, hierar-
quias e relações de poder mais 
adequadas ao novo contexto e 
que já estavam na agenda de mui-
tas organizações. Sem falar que a 
fl exibilização das leis trabalhistas 
em curso também impactarão as 
relações de trabalho e certamente 
remodelarão as futuras parcerias 
entre empregado e empregador.

Para navegar nessa nova onda 
que vem surgindo da relação en-
tre chefes e colaboradores, pri-
meiro é preciso que os líderes 
entendam rapidamente qual é o 
seu papel e adotem a mentalidade 
que melhor se adapta a esse con-
texto. Afi nal, o método comando 
e controle não sobreviverá a essa 
nova realidade. 
A inspiração dos times, o enten-
dimento das necessidades indivi-
duais e o foco na produtividade 
será muito mais importante para 
os resultados do negócio. 
Sem dúvida, haverá uma revisão 
e um desafi o sobre como algumas 
atividades podem ser realizadas 
de forma diferente. 
Somos, ou éramos, ainda muito 
dependentes do presencial e ali-
mentamos algumas fantasias a 
respeito. Contudo, o momento 
nos pressiona a buscarmos por 
novas competências de liderança 
e o estabelecimento de acordos 
claros de resultados bem como 
novas formas de acompanhar o 
trabalho.

Claro que algumas empresas já 
estavam adotando a prática de 
home offi  ce como estratégia de 
retenção e engajamento. 
Mas, nesse momento, os desafi os 
para liderar profi ssionais e equi-
pes apresentam novas exigências. 
As pessoas não estão somente em 
home offi  ce. 
Estão trabalhando preocupados 
com a família, sobrecarregados 
com as tarefas domésticas e, mui-
tos, estão com fi lhos dentro de 
casa para dar atenção e atender as 
diversas necessidades. S

aber que o isolamento em al-
gum momento vai impactar o 
emocional e que as pessoas estão 
dominadas pelo medo por mais 
esperançosas que possam estar, 
exigirá alta sensibilidade do líder 
para lidar com essa jornada que 
está apenas começando.

Para isso é preciso não só ter 
abertura, escuta individual para 
entender como cada um está li-
dando com os desafi os dos seus 
papéis, mas também é uma óti-
ma oportunidade de despertar o 
protagonismo dos colaboradores, 
estabelecer relações de confi ança, 
estimular o trabalho em colabo-
ração e expressar a empatia que 
normalmente surge nesses cená-
rios mais críticos. 
Percebe como o líder terá um pa-
pel central nessa fase? 
E ele será avaliado pela sua capa-
cidade de adaptação, tendo assim 
que abrir mão de antigos hábitos 
para a construção de novos mo-
delos que vão permitir que o tra-
balho aconteça em um contexto 
saudável e leve, mas sendo tam-
bém capaz de obter o comprome-
timento e responsabilização dos 
seus colaboradores. 
São justamente essas competên-
cias que serão desenvolvidas nes-
se período que farão a diferença 
para as pessoas e será um dife-
rencial competitivo para os no-
vos tempos.





Transformações digitais: o que são e como impactam a contratação de pessoas? 
Por: Felippe Virardi é formado em administração de empresas, executivo com 
mais de 10 anos de experiência na área de marketing e vendas e headhnter na 
Trend Recruitment, boutique de recrutamento e seleção para marketing e vendas.

A tão falada ‘transformação di-
gital’ é a nova onda que bus-

ca adaptar as estruturas corpo-
rativas, aperfeiçoar desempenho 
e aumentar os resultados dentro 
das organizações, colocando a 
tecnologia como a grande prota-
gonista destas transformações.

Não é novidade que temos sido 
inundados por novas tecnologias 
que buscam trazer facilidades 
e velocidade. Elas têm alterado 
até as nossas relações e propor-
cionando enormes oportunida-
des de crescimento. Dentro das 
organizações essas mudanças e 

ganhos não são diferentes e apro-
veitar essas oportunidades é pra-
ticamente uma obrigação, uma 
vez que sem inovação é muito di-
fícil uma organização sobreviver 
no mercado atual e nas grandes 
alterações que especialistas têm 
previsto para um futuro próximo.

Por isso, é fundamental que as 
empresas e, principalmente, áre-
as de gestão de pessoas estejam 
de olho nessas mudanças e como 
elas influenciam os diferentes 
ambientes de trabalho e os distin-
tos segmentos do mercado. Mais 
importante do que isso, acredito 
que as empresas precisam obser-
var como essas novas tecnologias 
podem alterar e contribuir para 
mudanças na cultura interna de 
cada organização.

É preciso ainda criar condições 
para que elas permeiem o am-
biente, redefinindo as estruturas 
organizacionais, bem como no-
vas configurações de hierarquias 
e ainda revise e adote novos pro-
cessos e metodologias para a ges-
tão de pessoas e das suas relações 
com as máquinas.

É impossível prever todas as 
mudanças causadas pelas trans-
formações digitais, mas ao 
observarmos atentamente o 
comportamento das pessoas, po-
demos dizer que o dinamismo e 
a velocidade dos acontecimentos 
são, sem sombra de dúvida, as al-
terações mais impactantes. 
Esse dinamismo foi descrito 
pelo sociólogo e filósofo polo-
nês, Zygmunt Bauman, como 
modernidade líquida. De acor-
do com Bauman, vivemos em 
uma época histórica de liquidez, 
fluidez, volatilidade, intangibi-
lidade, incerteza e insegurança, 
onde pequenas mudanças podem 
desencadear grandes quebras de 
paradigmas.
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A solidez não existe, a transfor-
mação é inerente, as relações são 
líquidas e o comportamento dos 
indivíduos acaba por modifi car 
também as relações entre em-
presa, colaboradores e clientes. 
Dentro dos ambientes profi ssio-
nais, tudo está mais rápido e ágil. 
Do ponto de vista das empresas, 
os ambientes estão mais abertos 
e fl exíveis, adotando modelos 
como ‘open space’ em que as pa-
redes entre as pessoas são literal-
mente derrubadas e em que dife-
rentes profi ssionais de diferentes 
áreas se mesclam e colaboram 
juntos em projetos.
Olhando para o relacionamento 
entre empresa e sociedade/clien-
tes, a forma de se comunicar está 
mais dinâmica, menos formal e 
mais próxima. 
Se antes as organizações eram 
entidades intocáveis e distantes, 
hoje existe um movimento muito 
forte que as tornam mais acessí-
veis, permitindo um fl uxo de in-
formação muito mais direto, pro-
fundo e de verdadeira conexão.

Se as transformações digitais abri-
ram portas para relacionamentos 
mais dinâmicos, elas também 
derrubaram inúmeras barreiras 
de entrada, fazendo com que o 
mercado recebesse novos players 
e, aumentando assim, a concor-
rência entre as empresas. 
Como a oferta de produtos e ser-
viço se tornou maior, conquistar 
o consumidor passou a ser a or-
dem do dia – todos os dias. 
Esses, por sua vez, estão mais exi-
gentes e com menor tolerância ao 
erro.

Se as nossas relações com as mar-
cas estão nesse nível de exigência, 
por que seria diferente dentro 
das empresas onde trabalhamos? 
Nosso comportamento enquan-
to colaborador está diretamente 
ligado ao nosso comportamento 
enquanto consumidor. 
Queremos que esse dinamismo 
nos acompanhe em nosso local 
de trabalho e, é assim que a mo-
dernidade líquida impulsiona a 
conquista de mais liberdade den-
tro das empresas e proporciona, 

por exemplo, o crescimento das 
políticas de home offi  ce.

Algumas empresas consideram 
assustador dar esse tipo de auto-
nomia para o funcionário. 
Essa fl exibilidade de horário, tra-
balho remoto e engajamento por 
projeto são conceitos novos que 
assustam os modelos tradicio-
nais de relação de trabalho, onde 
o microgerenciamento das ações 
é o processo mais comum para a 
gestão de pessoas. 
A única possibilidade é criar ba-
ses sólidas de confi ança e criar 
programas fortes de gestão de 
pessoas para mantê-los engaja-
dos e conectados, de onde quer 
que eles trabalhem.

Mas você pode me perguntar: e o 
que tudo isso tem a ver com re-
crutamento e seleção? E eu posso 
dizer que: tudo. 
Essa necessidade de engajamento 
já nasce no processo seletivo, com 
a identifi cação entre o funcio-
nário e a cultura organizacional. 
Nesse contexto, surge um novo 
desafi o especifi camente aplica-
do ao recrutamento e seleção de 
profi ssionais. 
O recrutador precisa encontrar 
as pessoas com perfi l técnico 
para ocupar as vagas disponíveis, 
levando em consideração os va-
lores, as características e, princi-
palmente, as motivações de cada 
candidato e, tudo isso, precisa 
estar coerente com os valores da 
cultura empresarial.
 Isso quer dizer que o nosso pa-
pel nessa era vai muito além de 
analisar currículos e fazer entre-
vistas. É necessário desbravar e 
reconhecer nas pessoas o seu es-
tilo de vida, o que acreditam, seus 
propósitos e os objetivos de vida 
tanto profi ssionais quanto pes-
soais e, descobrir, o quanto es-
ses profi ssionais são adaptáveis a 
mudanças tecnológicas e até cul-
turais.

Ainda como responsabilidade 
dos recrutadores, está o papel de 
se aprofundar verdadeiramente 
na política da empresa e desco-
brir dentro do discurso para o 

mercado quais são as experiên-
cias e propostas da marca. 
Uma contratação bem-feita, à 
longo prazo, leva em considera-
ção o nível de felicidade do pro-
fi ssional, a liberdade criativa, sua 
capacidade de entrega, sua resili-
ência e a sua relação com a em-
presa que o contratou.

Assim, fi ca evidente que todo o 
processo de contratação precisa 
ser adequado à nova conjuntura 
de mundo. 
Não é à toa que muitas empresas 
começaram a enxergar a neces-
sidade de colocar em prática o 
conceito de ‘marca empregadora’, 
que busca atrair e reter os melho-
res talentos, por meio de valores 
fortes e valendo-se de tecnologia 
para transmitir em alto e bom 
som sua voz no mundo.

Vamos juntos desbravar e repen-
sar essa modernidade, organiza-
ções e relações cada vez mais tec-
nológicas e, por vezes, líquidas.
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Crise e crescimento : Como aproveitar as oportunidades? Por: Paulo Sérgio de 
Moraes Sarmento é economista e sócio da VSW Soluções Empresariais.

O simples fato de uma empre-
sa estar vendendo bem, as 

suas instalações estarem sendo 
ampliadas e o número de cola-
boradores aumentando, não quer 
dizer que ali esteja ocorrendo um 
crescimento real. 
Ao contrário, pode ser inchaço 
e sinal de custos elevados. Claro 
que o crescimento está relaciona-
do ao aumento das vendas, mas 
desde que se tenha um lucro lí-
quido (aquele que vem depois 
dos impostos) com valor ideal. 
O lucro por si só é apenas o resul-
tado da diferença entre a venda e 
o custo.

As vendas podem estar em um 
aparente patamar tido como sa-
tisfatório e apresentando mar-
gem, mas insufi cientes para ul-
trapassarem com folga os custos e 
investimentos. Se isso acontecer, 
os lucros só são sufi cientes para 
equilibrar a empresa e isso não 
leva ao crescimento. 
Com uma pequena oscilação das 
vendas, dos custos, ou uma ação 
inesperada, essa empresa estará 
se transformando em uma opera-
ção defi citária que nem sempre é 
perceptível em curto prazo.

Por outro lado, há um verdadeiro 
ciclo de crescimento quando ob-
servamos que as vendas crescem 
com um lucro que mantém o fl u-
xo de caixa positivo. 
Quando realiza ganhos fi nan-
ceiros e ainda consegue manter 
programas permanentes de in-
vestimentos em melhorias, de 
inovação, de marketing, de aper-
feiçoamento da equipe e ainda 
remunerando o capital. 
Só nessa condição será competi-
tiva, agregará valor e terá expec-
tativa de longa e bem sucedida 
vida.

Quanto às crises, sejam elas quais 
forem e de onde venham, sempre 
trazem temores e especulações 
na garupa. Porém, o que de fato 
elas provocam são uma ruptura 
do conhecido e uma consequente 
mudança. E já que importamos 
tanta coisa da China, por que não 
importar também a expressão 
“wai-ji” que vem a ser a junção de 
dois caracteres da escrita chinesa: 
perigo e oportunidade. Ora, só 
isso explica tudo. 
Crises oferecem perigo, mas ofe-
recem também oportunidades.

Quando enfrentamos mudanças, 

principalmente aquelas as que 
não são provocadas por nós, es-
pera-se que tenhamos que nos 
adaptar à nova realidade no me-
nor tempo possível. Essa adap-
tação, no entanto, não deve ser 
compreendida simplesmente 
como acomodação, mas sim com 
indignação. 
E por quê? Porque mudanças 
sempre geram oportunidades 
que não batem em nossas portas. 
Somos nós que temos que iden-
tifi cá-las, agindo com rapidez e 
aproveitando o momento.

Se a empresa está com as fi nanças 
saudáveis (fl uxo de caixa positi-
vo, inovação e treinamento), as 
crises podem atrapalhar por um 
momento, mas a empresa terá to-
das as condições para sair na fren-
te de seus concorrentes, podendo 
assumir uma posição até melhor 
da que tinha anteriormente.

Para ilustrar, a história está reple-
ta de novas situações privilegia-
das depois das crises econômi-
cas, crises internas de empresas 
e mesmo de guerras. Apesar dos 
males causados na época, quem 
não se lembra do crescimento 
conquistado pelos Estados Uni-
dos depois do crack de 1929 e o 
mesmo se sucedendo após a II 
Guerra Mundial para eles e ou-
tros países? Crises são cíclicas e 
são razoavelmente previsíveis. 
Não devem ser temidas. Devem 
ser aproveitadas para crescer.
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Entrevista com Jorge Castellar, Diretor Global de Vendas e responsável pelo 
relacionamento com investidores da Bricksave.

Jamir Silva, jornalista e diretor 
da Revista Empresários reali-

zou uma entrevista exclusiva com 
Jorge Castellar, Diretor Global de 
Vendas e responsável pelo rela-
cionamento com investidores da 
Bricksave, plataforma global de 
crowdfunding imobiliário, chega 
ao Brasil com a missão de fomen-
tar o crescimento da operação no 
mercado local.

Jorge traz consigo a experiência 
educacional e prática de um con-
sultor fi nanceiro, tendo obtido 
seu MBA em fi nanças pelo IB-
MEC, no Rio de Janeiro, e a cer-
tifi cação de consultor fi nanceiro 
do IEAF Instituto Espanhol de 
Executivos Financeiros. Traba-
lhou anteriormente como líder 
de vendas na Suprainvest (agora 
Suprabokers), companhia espe-

cializada em serviços fi nanceiros 
na América Latina e no Caribe. 
Depois de ingressar na Bricksave 
em 2017 e expandir a plataforma 
na Argentina, agora se estabelece 
em São Paulo para trabalhar na 
seleção da equipe que atuará no 
Brasil, fi cando sob sua respon-
sabilidade a contratação de um 
Country Manager local. A Bri-
cksave traz um modelo diferen-
ciado ao mercado brasileiro: só 
comercializa imóveis que já estão 
de pé e oferece, com investimen-
to mínimo de US$ 1 mil, duas 
rendas distintas: valor do aluguel 
anual do imóvel e, posteriormen-
te, participação nas vendas. No 
ano passado, a empresa registrou 
crescimento de mais de 400%

Revista Empresários - Conte um 
pouco sobre os planos da Brick-
save para o Brasil (expectativas, 
resultados, crescimento etc.).

Jorge Castellar - A Bricksave é 
uma plataforma de crowdfun-

ding imobiliário desenhada para 
tornar o investimento de nível 
institucional em imóveis em todo 
o mundo simples, acessível e ins-
tantâneo. Ela foi criada com uma 
missão clara: mudar a forma tra-
dicional de investir em imóveis, 
anteriormente, apenas disponí-
vel para indivíduos e famílias de 
alta renda e investidores institu-
cionais. Bricksave é acesso fácil e 
direto a investimentos lastreados 
por ativos reais com potenciais 
retornos.

A plataforma de investimentos 
robusta permite acesso imedia-
to em todos os fusos horários. O 
painel de controle claro e simples 
permite aos investidores visuali-
zar, acompanhar e gerir seu por-
tfólio de investimentos em qual-
quer lugar do mundo, na palma 
da mão. 

Por trás da nossa plataforma de 
investimentos robusta, há uma 
equipe de especialistas em inves-
timentos imobiliários que reali-
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zam pesquisas em todo o mundo 
para identifi car oportunidades de 
investimento exclusivas. Nossa 
equipe de profi ssionais faz um ri-
goroso processo de due diligence 
ao selecionar oportunidades de 
investimento para você.

O Brasil é um mercado-chave 
para a Bricksave. O crowdfun-

ding imobiliário tem crescido 
muito nesses últimos tempos e 
o futuro é ainda mais promissor. 
Nesse contexto, o plano da Bri-
cksave é facilitar o acesso de bra-
sileiros ao mercado imobiliário 
local e global, de forma simples 
e descomplicada. Para facilitar 
as operações aos investidores, já 
iniciamos o processo de abertura 
da empresa no Brasil conforme as 
legislações locais.

Revista Empresários - Trace um 
panorama sobre o mercado de 
crowdfunding imobiliário no 
Brasil.

Jorge Castellar - Em 2019, esse 
tipo de fi nanciamento movimen-
tou mais de R$ 59 milhões no 
Brasil, de acordo dados da Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM) - crescimento 28% maior 
do que o registrado em 2018. 
Nesse contexto, o setor imobiliá-
rio teve o maior desenvolvimen-
to. Com o crowdfunding imobili-
ário, é possível começar a investir 
em imóveis em qualquer parte do 
mundo, a partir de US$ 1 mil, o 
que representa uma pequena fra-
ção do valor que tradicionalmen-
te seria necessário. 

O nosso valor agregado é que tra-
balhamos apenas com proprieda-
des residenciais acabadas o que é 
uma garantia para o investidor. 
Além disso, oferecemos acesso 
em mercados que possuam moe-
das fortes, como Áustria, Estados 
Unidos, Grã-Bretanha e a Suíça, 
por exemplo, fornecendo aos in-
vestidores uma reserva de valor 
com rentabilidades de aproxima-
damente 10% ao ano, medida em 
dólares. Já temos 50 imóveis sob 

gestão e isso é a prova da confi an-
ça e do sucesso de nossa platafor-
ma em toda a América Latina. 

Revista Empresários - Em termos 
de comportamento, o que o in-
vestidor brasileiro tem buscado 
junto à Bricksave? Detalhe como 
funciona a operação em relação a 
esse tipo de investimento. 

Jorge Castellar. - O investidor 
busca investimentos seguros nos 
mercados mais estáveis do mun-
do, nós oferecemos essa possibi-
lidade de forma 100% digital. O 
investidor entra na plataforma 
para conferir os imóveis disponí-
veis para investimento. Com al-
guns poucos cliques, pode inves-
tir com a Bricksave, começando 
com apenas USD 1.000 e sem sair 
de casa.

Revista Empresários - E no mun-
do, como está o mercado de 
crowdfunding imobiliário? 

Jorge Castellar - As campanhas 
de crowdfunding imobiliário va-
riaram de US$ 100 mil a mais de 
US$ 25 milhões, de acordo com 
dados divulgados pela consulto-
ria CrowdExpert. Os investimen-
tos em propriedades no exterior 
eram uma parte exclusiva do se-
tor fi nanceiro.

Segundo levantamento publicado 
pela plataforma Startups, a Amé-
rica Latina gerou US$ 85,74 mi-
lhões por meio do fi nanciamento 
coletivo de imóveis. A demanda 
por esse tipo de investimento na 
região é alta, excedendo os US$ 
68,8 milhões arrecadados na 
Oceania.

Revista Empresários - Investir 
em imóveis no exterior, em mo-

edas mais estáveis, é mais garan-
tido? Os riscos são menores e os 
retornos são maiores? Exemplifi -
que.  

Jorge Castellar - Todos os mer-
cados têm seus riscos e suas 

oportunidades, por isso, é muito 
importante montar um portfólio 
diversifi cado, tanto em relação 
aos tipos de ativos, quanto às di-
ferentes geografi as e moedas. 
Os países desenvolvidos possuem 
economias e mercados fi nancei-
ros mais robustos e, obviamente, 
o mesmo acontece com os seu 
mercado imobiliário e suas mo-
edas. Por exemplo, desde 2011 o 
IFIX (Índice de Fundos de Inves-
timentos Imobiliários do Brasil) 
subiu aproximadamente 140%, 
se medirmos em Reais - em Dó-
lar caiu quase 18%. No entanto, 
o VQN e o IPRP, dois importan-
tes ETFs que acompanham os 
mercados imobiliários dos EUA 
e da Europa, subiram aproxima-
damente 40% e 100%, respeti-
vamente, nesse mesmo período. 
Isso quer dizer que não devo in-
vestir em Reais ou em imóveis no 
Brasil? Claro que não, pelo con-
trário, isso quer dizer que é mui-
to importante diversifi car, depois 
de tudo. Nós moramos no Brasil 
e não tem como não aproveitar 
um aumento de 140% em Reais 
quando a infl ação acumulada foi 
menor que a metade. 

Revista Empresários - Com a sua 
chegada, ocupando o cargo de 
Diretor Global de Vendas da Bri-
cksave, quais são as suas metas 
e objetivos pré-defi nidos para a 
operação do Brasil?

Jorge Castellar - Se tivesse que 
escolher uma palavra para defi -

nir a Bricksave sem dúvida esco-
lheria acesso. Chegamos ao Brasil 
a fi m de colaborar com um cora-
joso e promissor ecossistema em-
preendedor, contribuindo com o 
desenvolvimento do crowdfun-
ding, e com a missão de tornar o 
investimento imobiliário global 
acessível a todo mundo.







Gestão de estoque precisa ser estratégica – Por: Anderson Benetti, head de 
logística da Senior Sistemas

A gestão de estoques é um tema 
amplo e importante para as 

empresas, e nesse momento ga-
nha uma relevância maior ainda 
devido às mudanças estruturais 
na nossa economia e nos negócios 
das empresas. Os consumidores 
estão alterando defi nitivamente a 
forma como compram, processo 
esse acelerado pelo isolamento 
social e pelas empresas que estão 
buscando formas digitais de co-
mercializar os seus produtos.

Tudo isso afeta defi nitivamente 
a cadeia de abastecimento seja 
do fornecedor, da indústria e do 
consumidor. Por isso, manter o 
controle do estoque e boas prá-
ticas de gestão é fundamental 
para a saúde da empresa e para 
sustentar estratégias digitais. As 
empresas que não se conectarem 
aos seus consumidores através de 
uma estratégia digital, certamen-
te terão mais difi culdades de re-
tomar as vendas e o crescimento 
do seu negócio.

Os segmentos podem ser dife-
rentes, mas a gestão de estoques 
precisa ser efi ciente em qualquer 
setor
Quando se fala em prática de 
gestão de estoques, é importante 
que cada empresa faça um raio 
X deste departamento e conhe-
ça os fatores internos e externos 
que podem afetar os estoques. É 
importante enfatizar que isso não 
é igual para todos os segmentos, 
já que cada um possui atributos e 
características diferentes.

No varejo, por exemplo, é impor-
tante ter um olhar para a mar-
gem de contribuição do item, o 
tempo de reposição, a incerteza 
em relação a demanda, a infl u-
ência do fornecimento (interna 
e externa) e a infl uência também 
do comportamento do consumi-
dor. O varejo é muito sensível e 
tem tido um olhar muito especial 
para a experiência de consumo e 
a gestão de estoques e tem total 

relação com isso, seja desde o pla-
nejamento de uma campanha de 
vendas ou para atender uma data 
comemorativa de vendas, como 
Dia das Mães, Black Friday ou 
Natal.

E quando se fala em planeja-
mento de estoques, o intuito é 
integrar esse setor com área de 
compras, vendas, marketing e de 
operações. É fundamental que 
todas as áreas estejam alinhadas 
e defi nam qual é o alvo de vendas 
e se a estrutura da operação está 
preparada para dar conta de rece-
ber, expedir e entregar os pedidos 
com qualidade.

É importante também que den-
tro dos estoques as empresas co-
nheçam qual o grau de credibili-
dade de cada item. Uma análise 
para defi nir os níveis de estoque 
e níveis de segurança é impres-
cindível para manter a fl uidez da 
operação. Naturalmente, no vare-
jo, os estoques são mais sazonais, 
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mas quando se fala em indústria 
– em matéria prima – há mais 
previsibilidade. Mas a sazonali-
dade existe em qualquer setor e 
é extremamente importante ter 
essas variações em mente para 
conseguir manter a gestão de es-
toques saudável e, consequente-
mente, a empresa estável.

Indicadores para monitoramen-
to de estoques são importantes 
para evitar erros básicos comuns 
quando não há o monitoramento 
contínuo
Quando a gente entra no assunto 
indicadores para monitoramento 
de estoques, as empresas precisam 
estar atentas principalmente para 
os indicadores básicos como: giro 
de estoque, nível de segurança, 
ponto de ressuprimento e ponto 
de abastecimento de lojas. E tudo 
isso passa por técnicas específi cas 
que estão dentro da disciplina de 
supply chain, que defi ne todos 
esses itens e dá parâmetros para 
operacionalizar o setor. É rele-
vante ressaltar que os indicadores 
básicos devem ser monitorados 
diariamente. Essa prática evita 
prejuízos como perder o prazo de 
validade de algum produto, etc.

O estoque tem uma complexi-
dade relativamente alta para ser 
gerida. Entrando na área das tec-
nologias que podem apoiar o de-
partamento, temos três grandes 
grupos que compõem a gestão de 
estoques quando se olha para a 
cadeia como um todo:

Supply chain

Termo em inglês que signifi ca ca-
deia de suprimentos. É focada na 
parte de compras e gestão de for-
necedores. Na prática, representa 
todas as atividades de compra dos 
insumos ou produtos, transporte, 
armazenamento, transformação, 
embalagem, gerenciamento in-
terno, venda e distribuição aos 
clientes.

Estocagem, armazenagem e mo-
vimentação de produto
A armazenagem é uma das ativi-
dades da cadeia logística das em-

presas e tem um papel fundamen-
tal no atendimento de demandas 
e na gestão dos estoques. As em-
presas podem optar basicamente 
por dois modelos de armazena-
gem, a própria ou terceirizada. 
Aqui nessa etapa há o controle 
desde o recebimento, movimen-
tação, inventário e expedição dos 
produtos.

Entrega do produto
É a jornada fi nal do produto, de-
pois de passar pelas duas etapas 
anteriores. E é a razão pela qual 
as outras etapas precisam ser as-
sertivas. É aqui que a experiência 
do consumidor se consolida.

No varejo, o ponto mais sensível 
está relacionado a armazenagem 
e ao transporte. Por isso, na ar-
mazenagem é fundamental ter 
sistemas fl exíveis, que se adaptem 
a operação. É importante que su-
portem volumes mais altos na sa-
zonalidade e permita que sejam 
adotadas estratégias diferentes no 
recebimento e na separação de 
mercadorias. Com soft wares que 
tenham essas características, a 
empresa terá condições de enviar 
o produto o quanto antes para a 
transportadora e o produto será 
entregue, desse modo, mais rápi-
do para o cliente.

Inclusive, o varejo tem olhado de 
uma forma bastante estratégica 
para a gestão logística e muitos 
varejistas brasileiros têm crescido 
de forma consistente. Para isso, 
eles têm investido em melhorar 
a experiência de consumo dos 
clientes e isso, inevitavelmente, 
passa pela logística.

Em outros países já é bastante co-
mum a entrega no mesmo dia em 
que o pedido é realizado. Aqui 
no Brasil esse processo é mais 
comum e regiões metropolitanas 
mas caminha a passos largos para 
chegar a outras regiões do país. E 
esse deve ser o próximo passo que 
o varejo deve seguir: implemen-
tar nas suas operações o same day 
delivery, que representa um dife-
rencial muito signifi cativo para o 
consumidor.
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Não tem como pensar nesse pró-
ximo passo sem pensar em gestão 
de estoque efi ciente e tecnologia 
de ponta para ter acesso a logís-
tica estratégica que pode levar as 
empresas para um outro patamar 
nos negócios.





Ericsson celebra centésimo acordo para 5G com provedores de serviços

Para o presidente e CEO da Ericsson, 
Börje Ekholm, marco refl ete o com-

promisso da empresa em atender às 
necessidades dos clientes. Plataforma 
5G da Ericsson ajuda a impulsionar o 
sucesso da companhia

A Ericsson alcançou um marco signifi -
cativo ao garantir o 100º acordo comer-
cial 5G da empresa com provedores de 
serviços de comunicação exclusivos. O 
número inclui 58 contratos anunciados 
publicamente e 56 redes 5G ativas nos 
cinco continentes.

O marco foi conquistado com o anún-
cio do acordo 5G com a Telekom Slo-
venije, celebrado no último dia 12 de 
agosto. A Ericsson tem trabalhado 
com importantes parceiros estratégi-
cos de provedores de serviços desde 
os primeiros dias do desenvolvimento 
de P&D do 5G. O primeiro anúncio 
público da companhia de parceria en-
volvendo essa tecnologia aconteceu em 
2014.

Os compromissos iniciais de tecnolo-
gia e as parcerias de memorando de 
entendimento (MoU) foram seguidos 
por testes e ensaios da tecnologia 5G 
New Radio (NR). Seguiram-se acordos 
comerciais e anúncios de lançamento 
de rede. Os primeiros lançamentos co-
merciais ativos foram anunciados em 
2018. Os contratos da Ericsson abran-
gem implantações de Rede de Acesso 
de Rádio (RAN) e rede principal, habi-
litadas por produtos e soluções do Sis-
tema de Rádio Ericsson e portfólios de 
rede central da companhia.

As implantações do Ericsson 5G in-
cluem 5G não autônomo, 5G autô-
nomo e a tecnologia de compartilha-
mento de espectro da empresa. Elas 

também incluem recursos nativos de 
nuvem com o modo dual 5G Core da 
Ericsson. A Ericsson implantou o 5G 
em bandas altas, médias e baixas em 
diferentes ambientes urbanos, subur-
banos e rurais para suportar casos de 
banda larga móvel aprimorada e de 
acesso fi xo sem fi o. Em alguns merca-
dos 5G avançados, os provedores de 
serviços de comunicação estão ofere-
cendo realidade aumentada habilitada 
para 5G e serviços de realidade virtual 
em educação, entretenimento e jogos.

Börje Ekholm, presidente e CEO da 
Ericsson, afi rma: “As necessidades dos 
nossos clientes têm sido centrais para o 
desenvolvimento e a evolução da nossa 
tecnologia 5G desde o início. Estamos 
orgulhosos de que esse compromisso 
resultou em 100 provedores de servi-
ços de comunicação exclusivos, sele-
cionando globalmente nossa tecnolo-
gia para impulsionar suas ambições de 
sucesso em 5G. Continuamos colocan-
do os nossos clientes no centro do pal-
co para ajudá-los a levar os benefícios 
do 5G aos seus assinantes, indústria, 
sociedade e países como uma infraes-
trutura nacional crítica”.

A Ericsson também trabalhou com 
provedores de serviços, universidades, 
institutos de tecnologia e parceiros da 
indústria para desenvolver e buscar 
negócios em 5G, bem como casos de 
uso por consumidores. Esses casos de 
uso incluem automação de fábrica, es-
critórios inteligentes, cirurgia remota 
e outras aplicativas corporativos e da 
Indústria 4.0. Algumas parcerias re-
sultaram na implantação de redes 5G 
dedicadas, inclusive nas instalações de 
produção da Ericsson em todo o mun-
do.

Em novembro do ano passado, a Eri-
csson anunciou um investimento ro-
busto de R$ 1 bilhão em pesquisa, de-
senvolvimento e fabricação de 5G no 
Brasil, para o período de 2020 a 2025.

Esta iniciativa fomenta e respalda a 
entrada do País na vanguarda do 5G, 
que será um importante indutor do 
desenvolvimento econômico, social e 
estratégico para o País na era da digi-
talização.

— Com 5G de ponta, o Brasil vai atrair 
mais investimentos em todos os setores
— Com a Ericsson, o Brasil será um 
dos 5 países do mundo a fabricar 5G: o 
primeiro no hemisfério sul e o primei-
ro nas Américas
— Toda o Mercosul e América Latina 
serão abastecidos com o 5G fabricado 
no Brasil, com exportação de até 1 mi-
lhão de rádios 5G até 2025
— O Brasil usará o mesmo 5G que a 
Ericsson já implementou em mais de 15 
países, como Estados Unidos, Coréia 
do Sul, Japão, Europa e Austrália
— O País terá à disposição a linha de 
produtos 5G mais moderna e mais se-
gura do mundo: Ericsson Radio Sys-
tem.
— Com capacidade de transportar 
muito mais informação (100x mais 
Gbps) e muito menos atraso (100x me-
nos milissegundos), o 5G não é apenas 
mais um G: é a evolução da tecnologia 
móvel que vai transformar toda a nos-
sa sociedade ao permitir aplicações em 
todos os setores. Mais importante, o 
5G vai acelerar o desenvolvimento eco-
nômico do nosso País
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Startups nascidas com estruturação contábil sólida têm mais chances de virar 
unicórnios – Por : Henrique Macedo, sócio da GAAP Auditores & Consultores

Com o desenvolvimento do 
ecossistema de inovação no 

Brasil e a consequente prolifera-
ção das startups, hoje já não exis-
te mais a ingenuidade de achar 
que basta uma grande ideia para 
tudo acontecer do dia para a noi-
te. 
Os empreendedores já sabem que 
a fórmula do sucesso é composta 
por 10% de inspiração e 90% de 
transpiração.

Mas ainda assim, um dos aspec-
tos mais importantes para a cons-
trução de uma estrutura sólida de 
uma empresa muitas vezes ainda 
é negligenciado. De acordo com 
a Associação Brasileira de Star-
tups (ABStartups), em 2012, ha-
via 2.519 empresas iniciantes em 
funcionamento no País e este nú-
mero saltou para 12.700 em 2019.

Apesar disso, recentes estudos di-
vulgados pela aceleradora Startup 
Farm, mostram que infelizmen-
te 74% delas fecham após cinco 
anos de existência e em 18% des-
ses casos isso acontece antes mes-
mo de completarem dois anos de 
operação.

Seguramente, um dos grandes 
causadores deste alto índice de 
mortalidade precoce de startups 
reside na imprudência com a 
qual é conduzida a estruturação 
contábil dessas empresas. 
Talvez por não ter um apelo tão 

glamuroso quanto o desenvolvi-
mento de produtos e serviços ou 
a aplicação de novas tecnologias, 
o assunto é tratado com menos 
rigor e então acontecem erros fa-
tais dos quais os principais são:

• Falta de avaliação dos aspectos 
tributários no Business Plan
Um olhar mais cuidadoso com a 
rentabilidade do negócio nos es-
tágios iniciais do planejamento 
faz toda a diferença. 
Muitas vezes o entusiasmo por 
uma ideia inovadora impede que 
sejam investigadas questões fun-
damentais como a possibilidade 
de bitributação na prestação de 
serviço ou a geolocalização que 
impede o empreendedor de apro-
veitar vantagens oferecidas por 
municípios que praticam taxas 
inferiores de impostos em rela-
ção aos grandes centros. 
Quanto antes esses fatores forem 
avaliados melhores serão as chan-
ces de evitar redução nas margens 
de lucro e garantir a sustentabili-
dade fi nanceira da startup.

• Mistura entre os recursos da 
empresa e dos sócios
Outra grande causadora de pro-
blemas que levam ao encerra-
mento de projetos promissores 
é a confusão que normalmente 
é feita na hora de utilizar os re-
cursos fi nanceiros. Por falta de 
clareza neste assunto, muitas ve-
zes os sócios usam o dinheiro da 
companhia em suas necessidades 
pessoais e vice-versa. Este tipo de 
atitude costuma ser ainda mais 
agravado quando a startup rece-
be algum tipo de investimento 
externo. A maior parte dos em-
preendedores confunde apor-
te com aquisição e quando isso 
acontece eles gastam o dinheiro 
como se tivessem vendido a em-
presa, quando na verdade este 
recurso deveria fi car na empresa 
para subsidiar seu crescimento. 
Para evitar esta situação, a se-
paração da estrutura fi nanceira 
deve ser estabelecida já na estru-

turação contábil da empresa.

• Mútuo conversível em partici-
pação societária
Nada mais é do que um emprésti-
mo do investidor com o objetivo 
de fomentar a Startup e, futura-
mente, tornar-se sócio da empre-
sa.
Muitos aspectos precisam ser cui-
dadosamente estudados antes da 
assinatura do contrato e aceite do 
aporte, uma vez que poderá ocor-
rer uma diluição da participação 
societária do empreendedor. 
Existem ferramentas e formas 
da conversão do mútuo em par-
ticipação societária que podem 
resguardar o empreendedor da 
diluição de seu percentual na so-
ciedade, para tanto tenha uma 
adequada assessoria jurídica “an-
tes” de aceitar o aporte de inves-
tidores.

• Despreparo para auditorias dos 
investidores
Nenhuma startup consegue al-
cançar o nível sonhado por seus 
idealizadores se não receber in-
vestimentos externos para supor-
tar seu crescimento. 
Apesar disso, poucos empreende-
dores se preocupam verdadeira-
mente em deixar a estrutura con-
tábil da empresa preparada para 
receber estes aportes. 
A cada dia que passa os investi-
dores de todos os tipos são mais 
exigentes quanto às informações 
reais sobre a situação e o poten-
cial das startups nas quais estão 
interessados em aplicar seus re-
cursos. Por isso eles realizam as 
mais exigentes auditorias e ao 
menor sinal de que alguma coisa 
está errada ou alguma informa-
ção está faltando é criada uma 
barreira, muitas vezes intrans-
ponível entre o recurso e as em-
presas iniciantes. Desta forma, 
quanto maior for a qualidade da 
estruturação contábil da startup, 
maiores serão suas chances de 
captar investimentos e crescer.
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Da miopia à capacidade protetiva – Por: Dionaldo Passos, CEO da Navita

A crise econômica e o isola-
mento social provocados 

pela pandemia do novo coronaví-
rus estão acelerando a adoção de 
novas práticas, hábitos e tecno-
logias. Ainda assim, os impactos 
dessas mudanças serão diferentes 
em diversas classes. 
Algumas darão mais valor ao es-
paço familiar, devendo investir 
em conforto e no convívio. 
Poderão até mesmo tornar o 
home offi  ce um hábito recorren-
te. Para outros grupos, o impacto 
recairá na valorização do essen-
cial, levando a que se repense há-
bitos de consumo. 
O clichê ‘preciso realmente dis-
to?’ vai se tornar mais comum.

Nesse sentido, pelo que se vê até 
agora, é factível dizer que deve-
rá haver transição de uma época 
marcada pelo individualismo e 
miopia em relação à convivência 
e ao uso de recursos para outra 
que pode ser resumida pela pala-
vra “provisão”. 
Ou seja, a consciência de que não 
se pode levar ao limite os nossos 
recursos vem ganhando espa-

ço. E isso também signifi ca que, 
sem termos capacidade protetiva, 
sempre estaremos no fi o da nava-
lha. É preciso, então, haver provi-
são para situações emergenciais.

Em consequência dessa alteração 
de percepções e de hábitos, com 
a adoção de novas práticas e tec-
nologias, as mudanças serão mais 
profundas em alguns setores da 
economia. 
Notadamente em saúde, tecnolo-
gia, varejo e logística. No setor de 
saúde, por questões óbvias, have-
rá demanda por melhores estra-
tégias e infraestrutura para com-
bate a epidemias. 
Um País, na posição em que esta-
mos e com a magnitude que pos-
suímos, realmente precisa disso 
– o que pode ser oportunidade 
para atrair investidores externos.

No caso do comércio, como é 
óbvio, o varejo físico foi severa-
mente impactado pelo isolamen-
to. Ter uma estratégia de canal 
de vendas online é fundamental, 
não apenas como alternativa à 
venda tradicional, mas também 

para superar crises como esta. 
Crise que, aliás, forçou o con-
sumidor a experimentar de ma-
neira mais constante o consumo 
virtual. É possível afi rmar que 
se criou um hábito que está for-
mando uma massa relativamente 
grande de “novos consumidores”.

Em relação à logística, a crise deu 
um forte impulso à etapa fi nal 
(ou last mile), ao transporte em 
que a mercadoria vai do centro 
de distribuição para o cliente fi -
nal. Ter o que se quer na porta de 
casa se tornou necessidade tanto 
para quem consome quanto para 
quem precisa vender. 
Há muito espaço para melhorias 
da logística nesse sentido. 
Com empresas investindo mais 
nesse elo, certamente as experi-
ências de consumo se tornarão 
ainda mais agradáveis. 
Em consequência, deverá haver 
aumento da atividade mesmo de-
pois da crise.

Outro ponto a se destacar é que 
ter uma tecnologia ágil e dinâmi-
ca foi essencial para a resiliência 
de muitos negócios durante a cri-
se. 
Os inúmeros casos de sucesso, 
mantendo em funcionamento 
uma organização durante o iso-
lamento social, mostraram a im-
portância de uma tecnologia fl e-
xível e com rápida capacidade de 
reação.

Resta-nos trabalhar para que re-
almente tenhamos um admirável 
mundo novo pela frente.
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Mercado aprende com “jeito fi ntech” de fazer negócios  
Por: Henrique Carbonell, sócio-fundador e CEO da F360º

Fazer negócios não é uma re-
ceita de bolo, mas alguns ele-

mentos são essenciais e devem 
ser considerados por quem deseja 
abrir ou consolidar uma empresa. 
Assim, preço, planejamento, for-
necedores, marketing, vendas, 
entre outros, são fatores funda-
mentais em qualquer segmento 
de atuação. 
Entretanto, atualmente, há outro 
ponto que precisa ser levado em 
conta pelos pequenos e médios 
empreendedores que desejam 
crescer: a experiência do cliente. 
Esse conceito ganhou destaque 
principalmente com a popula-
rização das fi ntechs e seu modo 
peculiar, por assim dizer, de fazer 
negócios.

Não há segmento melhor para 
compartilhar experiências de 
sucesso do que as startups que 
combinam tecnologia com fi nan-
ças. Afi nal, elas resolveram ou-
sar e inovar em uma área histo-
ricamente reticente a novidades. 
O mercado fi nanceiro sempre 
esteve nas mãos de poucos for-
necedores que ditavam todas as 
regras do setor. Há alguns anos, 
era inimaginável abrir uma con-
ta corrente sem ir a uma agência 
bancária com a justifi cativa de 
que era uma norma do Banco 
Central. 
Mas as fi ntechs conseguiram 
quebrar essa lógica justamente 
por focar na experiência do clien-
te, colocando-o no centro de suas 
ações.

São esses valores que as fi ntechs 
expandiram para outros setores, 
trazendo agilidade e revolucio-
nando o mercado. Hoje, não exis-
te transformação e inovação sem 
que o cliente esteja no centro das 
decisões. 
Ainda que o produto não seja o 
ideal ou serviço não seja o me-
lhor do mercado, quando a pes-
soa se sente ouvida e respeitada, 
ela pode se tornar promotora da 
marca. 
Além disso, o “jeito fi ntech” de 
fazer negócios também mostrou 
a importância de ser ágil na to-
mada de decisões, ter acesso a 
mais players e, principalmente, 
usar ferramentas de gestão para 
automatizar processos, permitin-
do que todos possam trabalhar 
para entregar aquilo que seu pú-
blico quer.

Melhorar a experiência do cliente 
é um desafi o e tanto não apenas 
para o setor varejista, como tam-
bém para outras áreas. A pesqui-
sa Deliver the CX they expect: 
customer experience trends, feita 
pela Acquia, empresa norte-a-
mericana de experiência digital, 
mostrou que, enquanto nove em 
cada dez clientes afi rmam que a 
maioria das marcas não entrega 
aquilo que eles querem, oito em 
cada dez profi ssionais de marke-
ting e de atendimento acreditam 
que suas empresas cumprem to-
dos os requisitos para oferecer a 
melhor experiência aos usuários. 
Foi justamente ao preencher esse 
gap entre o que as pessoas espe-
ram e o que as organizações ofe-
recem que as fi ntechs consegui-
ram se destacar.

Evidentemente, esse é um mo-
vimento que vai se acentuar nos 
próximos meses dentro do varejo. 
Ainda estamos no começo desse 
processo, e a gestão dos varejistas 
é carente de ferramentas que pos-
sibilitem um controle efetivo dos 
negócios – e maior atendimento 
ao consumidor. Em virtude da 

imensa quantidade de dados pro-
duzidos pelo setor, há uma ine-
fi ciência grande para lê-los e ex-
trair inteligência deles. Somente 
após a superação desse obstáculo 
os lojistas terão condições de re-
almente transformar o cenário 
atual em que se encontram.

Mas a primeira grande lição das 
fi ntechs já foi dada: 
quem deseja crescer de forma 
sustentável e atrair mais consumi-
dores precisa entregar a melhor 
experiência em toda a jornada de 
compra da pessoa – sempre! So-
mente assim a empresa consegue 
mostrar que se importa com seu 
público e que está pronta para ga-
nhar a confi ança dele. 
É o primeiro – e mais importante 
– passo para se destacar no com-
petitivo mundo em que vivemos.
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Planejamento estratégico fl exível é aprendizado para o pós-pandemia 
Por: Fernando Brolo, Sales Partner na logithink

A instabilidade provocada pelo co-
ronavírus escancarou a necessi-

dade de se remodelar planejamentos 
e compreender o real impacto de in-
fl uências externas no cotidiano das 
empresas. Atualmente, é possível en-
contrar uma grande quantidade de 
materiais produzidos que abordam o 
futuro pós-Covid-19 e como as empre-
sas deverão se comportar. Ainda é cedo 
para indicar parâmetros concretos, 
mas poucos estão destacando uma par-
te fundamental dessa discussão, igual-
mente fruto do dinamismo ocasionado 
pelo vírus: os planos de contenção, de 
modo geral, conseguiram suportar as 
consequências do distanciamento e os 
efeitos decorrentes do período?

Considerando a gestão em sua totali-
dade, bem como a condução de ativi-
dades operacionais, é ponto passível 
de entendimento que as organizações 
precisam adotar uma nova concepção 
quanto a efetividade de seus planeja-
mentos.

Claro, há de se considerar o choque 
ao quadro empresarial proporcionado 
pelo contágio em massa da doença. O 
tempo hábil para se sustentar um terre-
no concreto de resposta à pandemia foi 
extremamente curto, dado o tamanho 
da emergência que inúmeros países 
ainda têm de enfrentar. Nesse sentido, 
coloco como prioridade transformar 
aprendizados dos últimos meses em 
oportunidades para se potencializar os 
resultados de um negócio.

Planejamento de curto, médio ou 
longo prazo?

Estabelecer planos capazes de surtir 
resultados satisfatórios a longo pra-
zo. Até lá, a empresa deverá cumprir 
etapas previamente alinhadas e espe-
rar que os esforços mantenham o sta-
tus das atividades em plena harmonia 
operacional. Você certamente já se de-
parou com essa noção estratégica, que 
prioriza a obtenção de conquistas lá na 
frente. Não há nada de errado no ato 
de se apoiar em uma visão ampla do 
cenário que se está inserido, mas essa 
não deve ser a única válvula de escape 
do gestor.

Independentemente do segmento ou o 
tamanho da empresa, o mercado sem-
pre se encontrará suscetível à infl uên-
cia de fatores externos que fogem do 
poder de decisão de cada um. O que 
fi ca a cargo e sob a responsabilidade 
das fi guras de liderança são os modelos 
propostos para minimizar os estragos e 
garantir que, internamente, as ativida-
des continuem caminhando de forma 
adequada, sem grandes traumas. Por-
tanto, é fundamental discutir alternati-
vas de se consolidar um planejamento 
fl exível. Isso nos leva ao próximo tópi-
co.

Cultura humanizada é condicio-
nal para qualquer estratégia

Pessoas movem empresas. É inconce-
bível construir qualquer tipo de pla-
nejamento estratégico sem colocar em 
pauta esse componente tão importan-
te. Querendo ou não, os profi ssionais 
são as maiores armas de resposta a cri-
ses momentâneas, e tal protagonismo 
deve ser levado em consideração. Essa 
mentalidade é compatível com o que se 
espera de uma cultura interna huma-
nizada. Em outras palavras, artifícios 
inovadores servirão para potencializar 
as atividades conduzidas por pessoas, 
atribuindo o devido valor operacional. 
Uma empresa que enxergue esse re-
quisito com a atenção necessária não 
só facilita a criação de uma fi losofi a de 
trabalho assertiva e simplifi cada, como 
abre espaço para novos ganhos de en-
gajamento e produtividade.

Evidentemente, os motivos por trás 
da obrigação de se readequar proce-
dimentos não foram os melhores, mas 
expuseram a fragilidade de compa-
nhias que por muito tempo ignoraram 
a chegada de novidades positivas. O fu-
turo pós-pandemia passa, sem sombra 
de dúvidas, pela autoanálise profunda 
de líderes e gestores. Como auxílio téc-
nico e fundamental nessa equação es-
tratégica, podemos direcionar o artigo 
para a presença tecnológica.

Tecnologia é aliada operacional e 
deve ser implementada

Até o início de março, mês no qual os 
primeiros casos de coronavírus foram 
identifi cados e as autoridades respon-
sáveis passaram a sancionar medidas 
mais contundentes, a transformação 
digital dominava o debate empresa-
rial como uma tendência irrefreável. 
No entanto, por mais que o foco tenha 
sido redirecionado, com razão, para o 
combate ao Covid-19, a tecnologia não 
foi deixada de lado. Com a urgência de 
se transportar métodos de trabalho ao 
ambiente remoto, não se pôde almejar 
qualquer tipo de manuseio das ativida-
des sem o auxílio da máquina. Não é 
exagero nenhum afi rmar que do ponto 
de vista estratégico, soluções inovado-
ras mostraram-se indispensáveis.

Decisões respaldadas por análises pre-
ditivas, comunicação preservada ape-
sar das adversidades impostas pelo 
vírus, gestão sustentada por soft wares 
efi cazes em assegurar o fl uxo de infor-
mações, são alguns exemplos signifi ca-
tivos e que apontam para um modelo 
de negócio promissor. De um lado, a 
sensibilidade de uma governança hu-
manizada, do outro, a base processual 
de plataformas automatizadas como 
garantia de segurança e otimização das 
tarefas realizadas. Dois caminhos aces-
síveis e que contribuem para a utiliza-
ção de um planejamento estratégico 
fl exibilizado em sua essência.

Qual é a sua opinião sobre a importân-
cia dos planejamentos no futuro pós-
-pandêmico? Participe do debate e faça 
essa refl exão!
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Desenvolvimento tecnológico, o principal desafi o do teletrabalho 
Por: José María Pérez Melber, Diretor Geral de Atento Espanha

Nos últimos anos, houve uma 
mudança de geração no lo-

cal de trabalho. Somado a essa 
realidade está o surgimento da 
Covid-19, que atrapalhou a vida 
de todos e forçou mudanças em 
tempo recorde, tornando o traba-
lho remoto a solução necessária 
para cobrir principalmente duas 
necessidades: permitir a conti-
nuidade de muitos negócios e 
proteger a saúde dos funcioná-
rios.

Essa situação afetou a todos os 
setores, no entanto, alguns, como 
o de atendimento ao cliente, con-
seguiram se adaptar e estabelecer 
as bases para um novo modelo 
de negócios, que é apresentado 
como uma solução para o futuro 
e que oferece benefícios signifi ca-
tivos para as empresas e para os 
funcionários.

Como resultado do distancia-
mento social, todas as empresas 
de gestão do relacionamento com 
o cliente se viram obrigadas a in-
corporar o modelo de trabalho 
WAHA (Work at Home Agent). 
A peculiaridade desta solução 
fez com que tivéssemos que nos 
adaptar rapidamente. Além dis-
so, os serviços que prestamos aos 
nossos clientes agora se tornaram 

mais essenciais do que nunca. As-
sim, em poucos dias, enfrentamos 
o desafi o de estabelecer o sistema 
de teletrabalho para a maior par-
te de nossa produção, em um se-
tor que tradicionalmente não era 
propenso a esse modelo devido à 
complexidade que ele implica em 
relação à segurança da informa-
ção, tecnologia e gerenciamento 
de equipe.

No entanto, em menos de um 
mês, a Atento já contava com mais 
de 65 mil pessoas trabalhando re-
motamente ao redor do mundo – 
o que representa cerca de 50% da 
força de trabalho – contra 10% 
no início do ano. Após vários er-
ros e acertos, aprendemos uma 
lição sem precedentes na imple-
mentação de modelos efi cientes 
de teletrabalho em larga escala e 
já estamos ajudando muitos de 
nossos clientes a integrá-los com 
sucesso e com uma visão de lon-
go prazo em suas organizações. É 
o que chamamos de “WAHA do 
Futuro”, com uma robustez tec-
nológica e metodológica que ga-
rantem produtividade sem afetar 
a qualidade dos serviços.

Nosso aprendizado
De acordo com nossa experiên-
cia, o principal desafi o ao ativar o 
modelo de teletrabalho tem sido a 
heterogeneidade de nossos clien-
tes e, portanto, de seus modelos 
operacionais; bem como o grande 
volume de pessoas que trabalham 
em nossa empresa. Para contex-
tualizar os números: em alguns 
dias tivemos que ativar o tele-
trabalho em cerca de 50 clientes, 
fornecer equipamentos e garantir 
suporte técnico a mais de 6 mil 
pessoas somente em nossa sede, 
na Espanha. No Brasil, por exem-
plo, criamos uma plataforma de 
suporte remoto para os nossos 
colaboradores, chamada “Atento 
em Casa”, o nosso WAHA. Em 
cerca de três meses, mais de 30 
mil pessoas acessaram o portal.

Outro desafi o que enfrentamos 
foi exatamente como gerenciar 
equipes de maneira efi ciente, 
sem compartilhar um espaço fí-
sico com elas; além de garantir 
a qualidade da experiência do 
cliente. Para fazer isso, tivemos 
que implantar soluções que fa-
vorecessem a coordenação e o 
envolvimento com os grupos de 
trabalho. Implementar ferramen-
tas que permitam coesão, moti-
vação e orientação do grupo e, 
ao mesmo tempo, garantir que os 
funcionários tenham tudo o que 
precisam para realizar seu traba-
lho da melhor maneira possível 
foi uma experiência de aprendi-
zado extraordinária.

Também relacionadas à gestão de 
pessoas, muitas questões surgi-
ram no marco regulatório, dada 
a ambiguidade dos cenários: dú-
vidas sobre contratos, riscos ocu-
pacionais, horários fl exíveis de 
trabalho etc.

Finalmente, as difi culdades tec-
nológicas que tivemos que supe-
rar também não foram triviais, 
como parametrizar a conectivi-
dade com os sistemas dos clien-
tes, garantindo segurança em vá-
rios cenários tecnológicos (VPN, 
CITRIX, VDI).

Ferramentas necessárias 
para o teletrabalho
Com as ferramentas apropriadas, 
é possível medir o desempenho 
de cada funcionário e ter indica-
dores como volume de chamadas, 
índice de vendas, tempo de ge-
renciamento e grau de satisfação. 
Para realizar a implementação do 
teletrabalho de forma efi caz é ne-
cessário ter as ferramentas apro-
priadas:
• Ferramentas de monitoramento 
e rastreamento de atividades para 
descobrir a produtividade das di-
ferentes campanhas;
• Certifi cado de acordo com os 
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padrões do mercado;
• Área de trabalho virtual;
• Ferramentas internas de comu-
nicação e suporte;
• Acesso a plataformas de e-le-
arning para capacitação, recicla-
gem, mudanças nas operações e 
produtos.

Setores com a mais alta 
implementação da WAHA
De acordo com a pesquisa que 
realizamos com clientes, existem 
três setores que se destacam pela 
rápida implementação de mo-
delos de teletrabalho: o setor de 
tecnologia (23%), o setor de va-
rejo (23%) e as telecomunicações 
(19%). Por tipo de serviço, o aten-
dimento ao cliente é o que mais 
amplamente adotou o WAHA 
(74%), seguido pelo suporte téc-
nico (13%) e o serviço de vendas 
(8%).

As vantagens do teletrabalho são 
múltiplas e a principal delas é dar 
continuidade aos negócios, uma 
alternativa rápida quando se trata 
de crescimento e serve como um 
impulso na transformação digital 
da empresa. Além disso, o tele-
trabalho permite reter talentos, 
melhorar os níveis de absenteís-
mo e rotatividade de trabalhos e 
deixa de limitar o emprego a uma 
área geográfi ca.
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Sua empresa está preparada para o apagão digital ? Por: Pedro Al Shara, CEO da 
TS Shara

Não é mais novidade que esta-
mos vivendo em um cenário 

que se torna a cada dia mais di-
gital. 
A tão esperada Transformação 
Digital para alguns segmentos da 
economia foi não somente ante-
cipada com a chegada da pande-
mia, que mudou radicalmente, a 
vida do planeta, mas acelerada.

A migração repentina para o 
ambiente digital foi a estratégia 
adotada por diversos setores para 
sobreviver no mercado, mesmo 
que muitas empresas ainda esti-
vessem tendo suas primeiras ex-
periências neste formato. 
Mesmo diante de inúmeros desa-
fi os que a crise da Covid-19 insis-
te em impor à sociedade diaria-
mente, a tecnologia tem sido uma 
“tábua de salvação” para muitos 
segmentos e uma forma de trans-
por as difi culdades em um cená-
rio ainda incerto.

A tecnologia não só impactou 
diretamente o trabalho remoto 
nesse momento de isolamento 
social, mas se tornou nesses últi-
mos 3 meses a única alternativa 

para que diversos profi ssionais e 
empresas mantivessem sua ope-
ração, escolas não paralisassem 
o ano letivo e consumidores de 
forma geral pudessem se divertir 
e com isso, a roda da economia 
continuasse a girar. 
Naturalmente, essa mudança de 
comportamento da sociedade le-
vou a um aumento na ponta por 
serviços considerados essenciais, 
como energia elétrica e Internet.

Segundo a Anatel, no mês de 
março, quando teve início o pe-
ríodo de quarentena, houve um 
aumento entre 40% e 50% na de-
manda de tráfego de dados em 
todo o país. 
Com isso, muitos consumidores 
notaram uma oscilação na velo-
cidade de conexão com a internet 
ou mesmo fi caram sem servi-
ço por horas, o que resultou em 
queixas e dores de cabeça para as 
operadoras e companhias rela-
cionadas.

Esse fator obviamente levou a 
uma onda na queda de produti-
vidade nos ambientes de trabalho 
que enfrentaram alguns transtor-
nos: sem energia, sem internet, 
sem conexão, sem entregas. 
Nesse “Novo Normal” na vida 
dos brasileiros, o temor do cha-
mado “Apagão Digital” bateu à 
porta e também começou a preo-
cupar os fabricantes e fornecedo-
res de toda a cadeia da indústria 
de serviços essenciais. 
No caso de energia elétrica, por 
exemplo, se antes o setor já se 
preparava para enfrentar os desa-
fi os considerados críticos, porém 
conhecidos e esperados, como a 
falta de energia em períodos sa-
zonais do ano, provocada pelo 
excesso ou escassez de chuvas, 
hoje o cenário é de instabilidade 
pelo o que está por vir.

Seja qual for o nosso futuro pró-
ximo, o alerta foi dado e devemos 
em todas as instâncias da socie-
dade investir em infraestrutura 
para poder lidar com essa nova 

demanda que o Brasil ainda não 
estava preparado e garantir con-
dições sustentáveis para a preser-
vação e manutenção das ativida-
des econômicas.

Os desafi os do home offi  ce

Se antes a única preocupação do 
trabalhador era desempenhar a 
sua função tecnicamente a fi m de 
atingir metas com maior produ-
tividade, agora em home offi  ce, a 
infraestrutura também passou a 
fazer parte do desempenho pro-
fi ssional. 
Não percebemos, mas estamos 
frequentemente sujeitos a inter-
ferências que podem prejudicar 
ao fornecimento de rede elétrica 
e, consequentemente, a conexão 
de nossos dispositivos eletrôni-
cos conectados à internet. 
Estamos preparados para essas 
quedas/faltas de energia e cone-
xão em nossos home offi  ces?

Antes da pandemia, a infraestru-
tura do ambiente de TI corpo-
rativo era responsabilidade dos 
gestores da área, mas hoje essa 
responsabilidade passou a ser di-
vidida. 
O usuário é corresponsável pelas 
boas práticas do ambiente de tra-
balho, que envolvem disciplinas e 
uma lista de prevenções que de-
vem ser checadas a fi m de preser-
var e mitigar os prejuízos que os 
blecautes ou apagões digitais po-
dem provocar. 
A questão a se considerar é como 
a infraestrutura do ambiente de 
TI, do mais simples ao mais com-
plexo, será planejada e executada 
por empresas e pessoas a fi m de 
caminhar alinhada aos objetivos 
de negócios que a Transformação 
Digital se propõe a entregar para 
a sociedade no pós-pandemia.
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Cooperativa Habitacional: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
começam em Casa! Por: Salvador Serrato é Consultor Empresarial, com olhos 
para o Desenvolvimento Regional

A Solução do Défi cit Habita-
cional é o Cooperativismo!

Em minhas experiências no 
mundo do cooperativismo per-
cebi que, assim como em outras 
situações, criaram-se várias enti-
dades, órgãos, organizações, se-
cretarias, falsos líderes dos vários 
segmentos, enfi m, uma bandeira, 
para não solucionar os proble-
mas, mas para simplesmente se 
manter em foco, especialmente 
em vésperas de eleições.

As entidades recebem os candi-
datos a tudo, vereador, prefeito, 
deputado estadual, federal, e até 
presidente. Nada contra, é a de-
mocracia, talvez, o eleitorado 
precisa se preparar e qualifi car o 
seu voto, mas a verdade é que to-
dos esquecem suas explanações, 
após serem eleitos!

Tenho trânsito em alguns seg-
mentos, porém, se tem um seg-
mento que ninguém fala, pro-
testa, se manifesta, regulariza, 
fi scaliza, desenvolve, incentiva, 
organiza é o Cooperativismo Ha-
bitacional. Por que será? 
Caso alguém me desminta, todo 
o movimento, que resultou em 
sucesso de Cooperativa Habita-

cional emanou de um movimento 
social, iniciado por um pequeno 
grupo, com uma visão mais clara 
de inclusão social, e que, muitos 
colocaram suas vidas em risco, 
lutou contra grupos criminosos, 
que se “benefi ciam” da miséria 
habitacional, realidade em todo o 
Brasil.

Vejam, o incentivo às favelas, só 
interessam aos que delas se apro-
veitam, sejam trafi cantes de dro-
gas, assaltantes, políticos margi-
nais, que criam difi culdades para 
oferecerem “facilidades”, elegen-
do os que foram referenciados 
acima.

Pela falta de uma Organização 
mais Clara, adequada às neces-
sidades do país, ou má vontade 
política, creio que não seria com-
plexo normatizar o Incentivo às 
Cooperativas Habitacionais, pri-
vilegiando as Mulheres como Ti-
tulares do Bem, com Obrigações 
Rigorosas, e Direitos idem, per-
mitindo a Urbanização das Regi-
ões, o Desenvolvimento Econô-
mico das Regiões, a Geração de 
Renda, a Qualifi cação e Capacita-
ção Profi ssional, enfi m a Inclusão 
Real, não apenas um Puxadinho 
Social, Assistencialismo deve ser 

Temporário.

As regras devem ser claras, os 
Dirigentes das Cooperativas Ha-
bitacionais devem ser responsa-
bilizados, por Gestão Temerária, 
quando for o caso, e creio existi-
rem!

E as Construtoras, que se utilizam 
da Filosofi a do Cooperativismo 
devem ser responsabilizadas cri-
minalmente, quando induzem as 
pessoas a aderirem à algo, dife-
rente do apregoa o Honesto Co-
operativismo.

E para colocar, quem existe, no 
tema em discussão, sugiro a OCB 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras, acender os faróis e dar 
a atenção ao tema, trabalhar para 
o Segmento, fomentar parcerias 
com as Construtoras Sérias, de-
nunciar lobbys Municipais, Esta-
duais, e Federais, prejudiciais ao 
destravamento legal para o seg-
mento.

Sei que existem muitas pedras 
no caminho, mas, com o Ama-
durecimento Educacional da So-
ciedade, o Restabelecimento da 
Dignidade dos Homens e Mu-
lheres deste Brasil, acredito que 
possamos colocar em prática so-
luções simples, para permitir, aos 
de bem, saúde, acessibilidade aos 
serviços públicos e privados, se-
gurança, educação, enfi m, tudo 
possível a partir de uma Habita-
ção Digna de um Ser Humano!
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CDO e DPO: como surgiram esses novos cargos? Por: Eduardo Nistal é CEO do 
Grupo Toccato, com mais de 19 anos de experiência executiva na estruturação, 
liderança e inovação das áreas Comerciais, Marketing, Canais, Parcerias, Modelos 
de Negócio e Desenvolvimento de Produtos.

A Transformação Digital impactou 
a realidade das empresas e, conse-

quentemente, expôs a necessidade de 
se contar com funções estratégicas

No cenário atual, é quase impossível 
fugir dos efeitos práticos e sistêmicos 
que a era tecnológica proporciona às 
organizações. Seja para simplifi car 
processos, reduzir custos e otimizar o 
modelo de gestão, os objetivos são va-
riados e representam o amplo espaço 
de crescimento que soluções inovado-
ras oferecem. 
Com as inúmeras contribuições apa-
rentes, fi ca a necessidade de se contar 
com novos profi ssionais, habituados e 
capazes de extrair o que há de melhor 
dessas ferramentas.

Projetando o ano de 2020, encontra-se 
um momento extremamente propício 
para a refl exão quanto a participação 
do CDO e o DPO para companhias de 
todos os tamanhos. Com o debate em 
torno da LGPD (Lei Geral de Proteção 
de Dados), adequar-se a seus preceitos 
é um compromisso indispensável aos 
que prezam por uma situação empre-
sarial harmoniosa.

Mas qual é a origem desses dois car-
gos? Eles são realmente importantes?

CDO: uma liderança inovadora

Em um relatório publicado pelo Gart-
ner no ano passado, estimou-se que, 
até 2022, 90% das empresas utilizarão 
informações armazenadas como um 
ativo corporativo crítico, através da 
análise completa dos dados. 
É justamente nesse quadro que o CDO, 

Chief Data Offi  cer (Diretor de Dados, 
em português), demonstra sua impor-
tância. Se agora toda empresa busca es-
tabelecer uma relação atualizada com 
o ambiente digital, trata-se do profi s-
sional mais indicado para adaptar o 
cotidiano operacional às mudanças, 
alinhando os objetivos do negócio.

Explicar a função do CDO é passar por 
componentes que envolvem o uso dos 
dados e suas implicações para o funcio-
namento operacional como um todo. 
As informações, sob uma ótica estra-
tégica, transformam-se em objeto de 
análise que priorizam assertividade 
como ponto principal para a tomada 
de decisão, orientando o caminho que 
negócio seguirá; dessa vez, com proje-
ções favoráveis e respaldadas pela tec-
nologia.

Se pudéssemos resumir o termo em 
um só conceito, consolidar e favorecer 
à efi ciência produtiva das empresas por 
meio dos dados é uma ótima referência 
para o entendimento do que o CDO 
faz. 
Esse pioneirismo tecnológico servirá 
como base para o tópico a seguir.

DPO: novo aliado para a segu-
rança informacional

A vigência da LGPD fará com que a 
necessidade de se adaptar às novas 
obrigações legais surja para empresas 
de pequeno, médio e grande porte. 
Se existe o armazenamento, manipula-
ção e repasse de informações, a lei terá 
algum tipo de impacto.

Segurança, transparência e consenti-
mento são os três pilares centrais que 
denotam com fi delidade os anseios do 
público consumidor para o futuro dos 
dados. Seguindo por esse caminho, 
o DPO, Data Protection Offi  cer (em 
tradução livre, Ofi cial de Proteção de 
Dados) surge exclusivamente por con-
ta da LGPD e possui a missão de ga-
rantir, através de seus conhecimentos 
avançados de proteção de dados, a se-
gurança de tarefas relacionadas ao uso 

de informações disponibilizadas pelas 
empresas.

Duas designações, o mesmo ob-
jetivo

A importância dos dois cargos é equi-
valente e preponderante para executi-
vos que procuram um novo patamar 
de negócio e gestão. 
Quanto à mudança de mentalidade in-
terna, o CDO não só prepara o terri-
tório empresarial para receber soluções 
tecnológicas que lidam diretamente 
com estratégia de dados, como fomen-
ta de forma generalizada a noção de 
que a tecnologia chegou para aprimo-
rar processos e auxiliar profi ssionais 
capacitados.

O DPO, por sua vez, detém em suas 
mãos a responsabilidade de fundamen-
tar a integridade dos dados à disposi-
ção da empresa. 
Seu posicionamento, estratégico, nave-
ga pelo conhecimento aprofundado de 
como a LGPD enxerga informações di-
versas, seja de empregados ou clientes.

No fi m das contas, evidencia-se o ime-
diatismo do tema, e o peso de se con-
tar com profi ssionais capazes de cor-
responder às maiores necessidades da 
Transformação Digital e o futuro in-
formacional.
* Eduardo Nistal é CEO do Grupo Toc-
cato, com mais de 19 anos de experi-
ência executiva na estruturação, lide-
rança e inovação das áreas Comerciais, 
Marketing, Canais, Parcerias, Modelos 
de Negócio e Desenvolvimento de Pro-
dutos.
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Saiba como o Business Analytics pode apoiar sua empresa na crise atual 
Por: Marcelo Mendes é Diretor Comercial e Marketing LATAM da Keyrus.

A fi m de minimizar o impacto 
do COVID-19 e suas con-

sequências para a realidade das 
empresas, estratégias e platafor-
mas para análise de dados exer-
cem um papel fundamental nesse 
cenário

Em resposta à pandemia do novo 
coronavírus, autoridades do Bra-
sil buscam alternativas para lidar 
com o vírus e sua disseminação. 
O momento é de refl exão e com-
prometimento com o bem-estar 
geral, e qualquer ação que priori-
ze a vida humana e impossibilite 
o aumento do contágio deve ser 
levada em consideração. 
Entre as principais medidas ado-
tadas, está a interrupção do tra-
balho presencial em razão do 
decreto de quarentena, aplicado 
pela grande maioria dos estados, 
que proporcionou novos desafi os 
para organizações de todos os ta-
manhos e segmentos.

Diante disso, muitas empresas 
têm encontrado difi culdades em 
se adaptarem a essa nova medi-
da. No entanto, a tecnologia tem 
provado que pode ser uma gran-
de aliada nesse momento. 
As empresas que já haviam ini-
ciado sua jornada digital e viabi-
lizado a possibilidade de atuação 
remota de suas equipes estão le-
vando enorme vantagem neste 

momento. Existe uma clara van-
tagem também usufruída pelas 
empresas que já estão se valen-
do do uso maciço do Business 
Analytics (BA), que, nos últimos 
anos, conquistou um amplo espa-
ço como plataforma de otimiza-
ção e estratégia para as corpora-
ções.

O fato é que a utilização de Analy-
tics realmente potencializa os re-
sultados corporativos. 
De acordo com um estudo reali-
zado pela Snowfl ake Computing 
e a Harvard Business Review, 
89% dos profi ssionais do seg-
mento varejista disseram que ex-
trair uma informação mais quali-
fi cada ajuda a entender quais são 
as reais necessidades do cliente. 
Além disso, 79% pontuam que os 
dados melhoram a agilidade das 
tomadas de decisões.

Trazendo essa relevância para 
o momento atual, e refl etindo 
sobre sua infl uência na área da 
saúde, setor obviamente funda-
mental para o enfrentamento do 
coronavírus, pode-se encontrar 
na tecnologia Analytics um agen-
te absolutamente crucial, capaz 
de agilizar processos em tempo 
real, elevar o nível de assertivi-
dade de exames e análises clíni-
cas, ajudar na melhor possível 
distribuição de recursos de apoio 
a pacientes críticos (médicos, re-
médios e equipamentos) e, prin-
cipalmente, suportar a procura 
da cura através da descoberta e 
produção de vacinas e remédios, 
entre outras várias facilitações 
que podem ajudar a salvar milha-
res de vidas.

A importância da criação da cul-
tura de dados

Soluções de Business Analytics 
trabalham, fundamentalmente, 
com um universo de informações 
disponibilizadas, com o objetivo 
de transformá-las em insumos 
que benefi ciem o gerenciamento 

do negócio. 
A empresa que coloca em prática 
uma política única de dados, os 
utilizando como base de traba-
lho para todos os departamen-
tos, não só terá o engajamento de 
equipes alinhadas sob um mes-
mo objetivo, como deverá obser-
var o aumento da produtividade 
em termos gerais.

O contexto econômico mundial 
atual está fragilizado, isso é um 
fato. E defi nir caminhos e novas 
estratégias correspondentes aos 
problemas vividos pelas compa-
nhias é o primeiro passo para su-
perar os desafi os provocados pela 
pandemia. Além de simples mu-
danças, a mentalidade dos líderes 
precisa acompanhar o imediatis-
mo que o presente exige. 
Identifi car as maiores carências 
e riscos é uma ação mais do que 
obrigatória, e, com o respaldo de 
dados aprofundados, terá muito 
mais chances de se obter os resul-
tados desejados.

Business Analytics como suporte 
a decisões estratégicas

Durante anos, os gestores toma-
ram decisões com base em senti-
mentos de intuição e experiências 
adquiridas previamente sobre o 
mercado em que se está inseri-
do. Evidentemente, a infl uência 
do conhecimento conquistado ao 
longo de uma carreira profi ssio-
nal deve ser valorizada, mas não 
pode servir de parâmetro exclu-
sivo na hora de agir. 
Principalmente em cenários di-
nâmicos e instáveis como o atual.

Análises preditivas oferecem in-
formações concretas e consoli-
dadas, diminuindo exponencial-
mente a chance de falhas críticas 
prejudicarem a visão sobre o ne-
gócio. 
A função do Business Analytics 
vai também além da geração de 
insights, seu uso pode, e deve, 
sustentar o planejamento estraté-
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gico das empresas. 
Trata-se de uma ferramenta cujo 
poder analítico é indispensável 
para executivos que desejam tra-
balhar com cenários e identifi car 
o caminho mais adequado e se-
guro a seguir.

A inteligência analítica e a efi ci-
ência dos resultados

Hoje, o que as empresas mais 
procuram no mercado são for-
mas de contornar o caos gerado 
por conta do COVID-19.
 Por ter sido totalmente inespera-
do, é essencial para os executivos 
pautar as suas estratégias em da-
dos, o que possibilita entender, de 
forma concreta, o que está acon-
tecendo e mais importante ainda, 
o que pode acontecer dentro de 
sua empresa e no mercado como 
um todo.

Essa é uma alternativa extrema-
mente recomendável em tempos 
onde a segurança e o uso respon-
sável dos dados se consolidaram 
como aditivos de rapidez infor-
macional e confi abilidade para 
tomada de decisões importantes.

Em resumo, as empresas que uti-
lizam Business Analytics em sua 
gestão, normalmente conseguem 
ampliar seus resultados e aumen-
tar a longevidade nos negócios. 
No cenário complexo de crise 
vivido atualmente e repleto de 
grandes riscos e desafi os, essa 
tecnologia pode ser mais uma 
grande aliada, não só na busca de 
aumento de performance e efi ci-
ência, mas também na sustenta-
bilidade do negócio.
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Refl exos da pandemia para as empresas - Por: Leonardo Barbosa Delfi no , Técni-
co em Administração de Empresas pela ETEC, Engenheiro de Produção formado 
pela Universidade Santa Cecília e Pós Graduado pela Fundação Getúlio Vargas 
em Gestão Empresarial. É fundador e CEO da empresa de tecnologia & Inovação 
chamada Criando Valor.

Nos últimos meses, o mundo 
inteiro tem se esforçado em 

buscar respostas rápidas para 
tantas dúvidas e incertezas trazi-
das pela pandemia do novo coro-
navírus.

A cada semana são divulgadas 
centenas de novos relatórios, pes-
quisas e estudos com o intuito de 
trazer informações relevantes so-
bre esse cenário ainda tão incerto.

Rapidamente, tudo mudou. 
Acompanhar os impactos da Co-
vid-19 nos negócios é o que pode 
ajudar a traçar rumos inteligentes 
e entender quais mudanças im-
plementar para obter resultados 
em meio aos grandes desafi os 
que se colocam no horizonte.

De 1,3 milhão de empresas que 
fecharam (temporária ou defi ni-
tivamente) neste ano até a pri-
meira quinzena de junho, 522,6 
mil (40%) encerraram suas ativi-
dades por causa da pandemia do 
novo coronavírus. 

Isso signifi ca que quatro em cada 
dez empresas fecharam por não 
suportarem o impacto das medi-
das adotadas para conter a propa-
gação do vírus.

Os dados são os primeiros re-
sultados da Pesquisa Pulso Em-
presa: Impacto da Covid-19 nas 
Empresas, divulgada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística). 
Porte das 522,6 mil empresas fe-
chadas pela pandemia (conside-
rando número de funcionários): 
518,4 mil (99,2%) eram de peque-
no porte (até 49 empregados) 4,1 
mil (0,78%) eram de porte inter-
mediário (de 50 a 499 emprega-
dos) 110 (0,02%) eram de grande 
porte (mais de 500 empregados).

Proporção de empresas fechadas 
por setor: 
258,5 mil (49,5%) eram do setor 
de serviços 192 mil (36,7%) eram 
do comércio 38,4 mil (7,4%) 
eram da construção civil 33,7 mil 
(6,4%) eram da indústria.

"Os dados sinalizam que a co-
vid-19 impactou mais fortemente 
segmentos que, para a realização 
de suas atividades, não podem 
prescindir do contato pessoal, 
têm baixa produtividade e são 
intensivos em trabalho, como os 
serviços prestados às famílias, 
onde se incluem atividades como 
as de bares e restaurantes, e hos-
pedagem; além do setor de cons-
trução", afi rmou o coordenador 
da pesquisa, Alessandro Pinhei-
ro.

70% das empresas tiveram im-
pacto negativo

De acordo com o IBGE, o país 
tinha cerca de 4 milhões de em-
presas na primeira quinzena de 
junho, sendo 2,7 milhões (67,4%) 
em funcionamento total ou par-

cial, 610,3 mil (15%) fechadas 
temporariamente e 716,4 mil 
(17,6%) encerradas em defi nitivo. 
Do total de empresas em funcio-
namento, 70% informaram que a 
pandemia teve impacto negativo, 
16,2% declararam que o efeito foi 
pequeno ou inexistente e 13,6% 
disseram que o impacto foi posi-
tivo.

Os efeitos negativos foram per-
cebidos por 70,1% das empresas 
de pequeno porte, 66,1% das de 
médio porte e 69,7% das de gran-
de porte. Entre os setores, essa 
percepção negativa foi de 74,4% 
entre as empresas de serviços, 
72,9% da indústria, 72,6% da 
construção e 65,3% de comércio.

Pequenas empresas foram mais 
atingidas pela queda nas vendas

Para sete em cada dez empresas 
em atividade, a pandemia impli-
cou diminuição sobre as vendas 
ou serviços comercializados na 
primeira quinzena de junho, em 
relação ao período anterior ao 
início da pandemia. 
O impacto foi maior entre as 
companhias de pequeno porte, 
com até 49 funcionários, em que 
70,9% reportaram redução nas 
vendas.

Mas também foi percebido por 
62,9% das empresas do por-
te intermediário (entre 50 e 499 
pessoas ocupadas) e 58,7% das 
empresas de maior porte (aci-
ma de 499 funcionários). Entre 
os setores, a redução nas vendas 
foi maior na construção (73,1%) 
e nos serviços (71,9%), especial-
mente os serviços prestados a 
famílias (84,5%) e no comércio 
(70,8%) com destaque para a co-
mercialização de veículos, peças 
e motocicletas (75,5%). 
Na indústria 65,3% das empresas 
reportaram redução nas vendas.
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Cerca de 60% das empresas rela-
taram maior difi culdade na capa-
cidade de fabricar produtos e de 
atendimento aos clientes durante 
a primeira quinzena de junho, 
em relação ao período anterior 
ao início da pandemia – repor-
tado por 67,2% das empresas do 
comércio, 65,5% da construção e 
59,5% dos serviços.
Outras 60,8% revelaram ter tido 
difi culdade no acesso aos forne-
cedores, com impacto maior no 
comércio (74,0%) especialmente 
na comercialização de veículos, 
peças e motocicletas (87,4%). 
Na indústria, esse impacto foi re-
portado por 62,7% das empresas 
em funcionamento.

Para 63,7% das empresas foi difí-
cil realizar pagamentos

Para 63,7% das empresas em ati-
vidade houve difi culdades em 
realizar pagamentos de rotina 
em relação ao período anterior 
a pandemia, sendo que essa difi -
culdade atingiu 64% das empre-
sas menores e 35,6% das de maior 
porte.

“Essas difi culdades foram bas-
tante disseminadas pelos seto-
res, chegando a sete em cada dez 
empresas do comércio, e seis em 
cada dez da indústria e dos ser-
viços. Mas vale ressaltar que 33% 
do total de empresas em operação 
não reportaram alteração signifi -
cativa, ou porque já conseguiram 
retomar suas atividades e recei-
tas ou tinham uma boa reserva e 
continuam com fl uxo fi nanceiro 
para realizar os pagamentos”, des-
taca o coordenador de Pesquisas 
Conjunturais em Empresas, Flá-
vio Magheli.

Linha de crédito para a folha sa-
larial chega a 13% das empresas

A pesquisa também revela que 
a crise causada pela pandemia 
obrigou as empresas a tomar uma 
série de decisões sobre seus em-
pregados. 
Cerca 60% das empresas em fun-
cionamento mantiveram o nú-

mero de funcionários na primei-
ra quinzena de junho em relação 
ao início da pandemia. 
Dentre as que reduziram o nú-
mero de pessoal ocupado, 37,6% 
reportaram uma redução inferior 
a 25% do pessoal e 32,4% uma re-
dução entre 26% e 50% do núme-
ro de pessoal ocupado.

“Não ocorreu alteração signifi ca-
tiva no quadro de funcionários 
em relação ao início da pande-
mia, na construção, no comércio, 
na indústria e no atacado. 
Mesmo as pequenas empresas 
sinalizaram que mantiveram o 
quadro de funcionários, o que 
pode estar relacionado ao fato 
de terem colocado as pessoas em 
trabalho remoto ou terem obtido 
alguma linha de fi nanciamento. 
O fato é que não houve uma que-
da acentuada na ocupação como 
num primeiro momento se espe-
raria”, destaca Magheli.

Das 12,7% empresas que relata-
ram ter conseguido uma linha de 
crédito emergencial para realizar 
o pagamento da folha salarial dos 
funcionários, 67,7% indicaram 
que esta ação foi possível com o 
apoio do governo.

Outras 44,5% empresas afi rma-
ram ter adiado o pagamento de 
impostos, desde o início da pan-
demia, em que mais da meta-
de (51,9%) sinalizaram ter tido 
apoio da autoridade governa-
mental para adoção dessa medi-
da.

Cerca de 90% das empresas em 
funcionamento consultadas rea-
lizaram campanhas de informa-
ção e prevenção e adotaram me-
didas extras de higiene nas suas 
atividades, sendo que 38,4% ado-
taram trabalho domiciliar para 
os funcionários e 35,6% anteci-
param férias.

32,9% das empresas alteraram o 
método de entrega de seus pro-
dutos ou serviços

Houve mudanças também na 
oferta de produtos e serviços: 

32,9% das empresas relataram 
ter alterado o método de entrega 
de seus produtos ou serviços; in-
cluindo a mudança para serviços 
online e 20,1% relataram ter lan-
çado ou passado a comercializar 
novos produtos e/ou serviços na 
primeira quinzena de junho, em 
relação ao início da pandemia.

As incertezas ainda são muitas, 
mas uma coisa é verdade: essa 
crise vai passar. Enquanto isso, 
é fundamental adotar medidas 
para passar por essa fase com 
o mínimo de impacto negativo 
possível.
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 “Eu vejo pra você 
um futuro brilhante. 
Mas e você? Você vê?”
Por: João Neto, Creden-
ciado pela Sociedade Bra-
sileira de Coachig para
conduzir pessoas, pro-
fi ssionais e empresas a 
grandes realizações com
satisfação e resultados. “ 
Eu estava em coma”

Foram as palavras ditas por 
uma pessoa a qual tenho aten-

dido nos últimos meses.

Sua demanda era readequar-se 
ao mundo profi ssional aqui fora, 
já que ela passou os últimos dez 
anos dedicada a uma empresa. 
E, não há nenhum mal nisso. 
Porém, sua dedicação tão parcial 
lhe trouxe alienação ao mundo 
ao seu redor e, não esteve atenta 
às demandas para se tornar uma 
profi ssional mais competitiva, 
negligenciando também seu Ne-
tworking com amigos e parceiros.

Por tanto tempo, ao longo de sua 
vida, se viu acostumada a lhe di-
tarem as regras sobre quais deci-
sões tomar e qual carreira seguir.

Agora sua difi culdade é sobre to-
mar as rédeas de sua vida e, pela 
primeira vez, escolher o que te 
faz mais feliz.

Admito, vejo o quanto pode ser 
desconfortável vê-la mudar este 
mindset, mas, garanto, ver os bri-
lhos nos seus olhos a cada con-

quista, não tem preço!

Mas, a questão é: você realmen-
te tem a mesma disciplina e foco 
que tem quando se dedica a algo 
só por obrigação para algo que te 
dê satisfação pessoal ou está no 
piloto automático?

"A Zona de Conforto é um lu-
gar muito confortável, mas nada 
acontece por lá."

A boa notícia é que nunca é tar-
de para rever isso. (mesmo!)

Bóra construir uma trilha de su-
cesso?

Eu vejo pra você um futuro bri-
lhante? Mas, e você? Você vê?
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Os Dois BRASIS - Por: Por: Geraldo Leal de Moraes, Economista e Conselheiro de 
Empresas, MCA Consult

Vivemos momentos de mu-
danças e choques entre for-

madores de egrégoras do
porvir e do atraso (forças geradas 
pelas energias físicas, emocionais 
e
mentais das pessoas).

Há muito de positivo nas pesso-
as que acreditam na justiça social 
vinda
pelo desenvolvimento educacio-
nal, tecnológico e social voltado a
evolução do ser humano.

Estimulam-se, neste caso, atitu-
des proativas, simples e objetivas 
na
construção de uma sociedade 
que respeite o indivíduo em seus 
diferentes
valores e na condição da liber-
dade empreendedora que agrega 
resultados a
coletividade.

No caminho inverso, há muito de 
negativo nas pessoas que se ape-
gam ao
status quo institucional e de di-
reitos adquiridos, estimulando 
atitudes
defensivas em manutenção das 
zonas de conforto e de interesses 
pessoais
e corporativos.

A arma deste grupo do atraso é 
a burocracia, uma Constituição 
anacrônica

e uma legislação perversa que não 
garante à maioria da população
brasileira o mínimo de dignidade 
e prestação de serviços nas áreas 
de
educação, saúde, habitação, segu-
rança e saneamento básico.

Estamos em uma encruzilhada, 
pois muitos dos cargos de poder 
são
ocupados por pessoas que defen-
dem um Estado inchado, inefi -
ciente e
ligado a grupos que se prevale-
cem desta situação.

A pandemia desnudou a ferida 
da péssima distribuição de renda 
e de um
orçamento estatal engessado para 
manutenção de privilégios imo-
rais.

Um país com o potencial de se 
transformar em um dos líderes 
mundiais e
de riqueza exuberante em seu 
território, precisa através da so-
ciedade
civil, assumir e enfrentar este im-
passe com o risco de destruir ain-
da
mais a dignidade do povo e da 
nação.

Àqueles que acham que o Brasil é 
assim mesmo e não tem mais jei-
to, peço
que refl itam na gravidade do mo-
mento e no poder transformador 
de novas
atitudes.

Aqueles que estão no seu traba-
lho de sempre, com soluções, ser-
viços e
produtos que criam valores agre-
gados à sociedade brasileira con-
tinuem
acreditando investindo em si 
próprios, nas suas famílias, no 
seu negócio
ou atividade profi ssional.

Eu pessoalmente de uma forma 

realista, mas visionária, creio que 
novas
lideranças surgirão deste embate.
Estejamos atentos nas próximas 
eleições, escolhendo e defenden-
do
candidatos que representem os 
verdadeiros interesses da maioria 
da
população, que almeja melhorar 
suas condições de vida, progredir 
pessoal
e profi ssionalmente, ter paz e se-
gurança para criar suas famílias 
em
condições dignas.

Lembrem-se que numa democra-
cia a verdadeira arma é o voto.
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Universidade Corporativa: como estabelecer indicadores para medir seus resul-
tados em diferentes horizontes de tempo. Por Giovana Gavioli Ribeiro da Silva, 
mestre em Administração de empresas com linha de pesquisa em Logística e Só-
cia-diretora da CAGI Consultoria

É inegável que o conhecimen-
to é essencial para o bom 

desempenho das atividades. Ao 
optar por montar uma Univer-
sidade Corporativa, a empresa 
pode melhorar os seus resulta-
dos,  transformando o custo em 
investimento.

Porém é difícil mensurar os fru-
tos de uma Universidade Corpo-
rativa, pois eles, muitas vezes, são 
tácitos, ou seja, se traduzem na 
formação de capabilidades dos 
colaboradores.

Para explicar melhor isso, vamos 
retormar um pouco de conheci-
mento do modelo VRIO. Barney 
e Hesterly (2011) identifi cam o 
modelo VRIO como uma forma 
de alcançar a vantagem compe-
titiva sustentável para a empresa. 
Por meio do modelo a empresa 
pode identifi car a sua vantagem 
e investir na mesma, de forma a 
torná-la autossufi ciente frente ao 
mercado e suas alterações.

De acordo com os autores, o mo-
delo identifi ca recursos que tra-
zem Valor (V), que sejam Raros 
(R), que sejam difíceis de Imitar 
(I) e cuja empresa está Organiza-
da para explorar (O).

“O recurso valioso permite que 
a empresa explore uma oportu-
nidade ambiental ou neutralize 
uma ameaça do ambiente. 
O recurso raro é controlado por 
um pequeno número de empre-
sas competidoras, o recurso di-
fícil de imitar representa uma 
desvantagem para que outras 
empresas possam obtê-lo e a or-
ganização permite que a empresa 
explore os seus recursos valiosos, 
raros e custosos de imitar”. (BAR-
NEY e HERSTERLY, 2011, p. 15)

As capabilidades são defi nidas 
por Silva (2012) como: “o subcon-
junto de recursos que permitem à 
empresa aproveitar por completo 
os recursos que ela controla”.  

O desenvolvimento das capabi-
lidades permite à empresa, além 
de conseguir desenvolver os seus 
recursos, de forma a aproveitá-
-los pelo modelo VRIO, aprimo-
rar as suas competências centrais 
(core competences), que “com-
põem o aprendizado coletivo da 
organização, especialmente em 
coordenar diversas habilidades 
produtivas e integrar múltiplas 
tecnologias” (PRAHALAD; HA-
MEL, 1990, p. 82).

Percebemos, portanto, que a ca-
pacitar os colaboradores, por 
meio da Universidade Corpora-
tiva, permitirá à empresa atingir 
seus objetivos, por meio do de-
senvolvimento de capabilidades 
que explorem melhor e aprovei-
tem todas as suas competências 
centrais, identifi cando e poten-
cializando seus recursos, inclusi-
ve pelo modelo VRIO, o que leva 
a uma vantagem competitiva sus-
tentável.

Mas como medir estes resulta-
dos? Os indicadores são essen-
ciais em qualquer investimento 
educacional seja dentro ou fora 
da empresa, porém eles apre-
sentam diferentes horizontes de 
tempo em seus resultados. 
Além disso, é necessário estabe-
lecer indicadores tanto para os 
participantes quanto para aqueles 
que irão fazer o papel de dissemi-
nadores do conhecimento, como 
líderes, diretoria e gerentes, ou 
mesmo os próprios colaborado-
res, caso sejam formados como 
multiplicadores, por exemplo.

Logo em um primeiro momento, 
enquanto a formação é realizada 
ou logo após o término da mes-
ma, é possível identifi car fatores 
como % de inscrição dos colabo-
radores e dos multiplicadores, % 
de faltas, % avaliação de aprendi-
zado, por meio das notas nos ma-
teriais avaliativos e % avaliações 
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positivas do curso.

Já após o curso realizado, alguns 
resultados podem ser identifi -
cados de forma macro, como a 
melhoria espontânea dos pro-
cessos, uma maior participação 
dos colaboradores na sugestão de 
melhorias, redução de tempo da 
operação, maior engajamento da 
equipe e melhoria do clima orga-
nizacional. 
Voltando à nossa teoria, resulta-
dos como estes podem ser clas-
sifi cados como capabilidades di-
fíceis de serem imitadas, já que 
muitas vezes estão intrínsecas no 
dia a dia dos processos da empre-
sa.

Em longo prazo, é possível iden-
tifi car resultados positivos para a 
Universidade Corporativa quan-
do há redução de custos, redução 
de acidentes, aumento na produ-
ção e nas vendas, redução de ro-
tatividade, melhoria na qualida-
de e ROI (Return of Investment) 
– retorno sobre o investimento.

Alguns resultados são específi cos 
do curso realizado pelo colabora-
dor. Um curso de liderança, por 
exemplo, irá melhorar a comuni-
cação e a realização de feedback, 
por exemplo. 
Já um curso de logística pode re-
duzir os custos de armazenagem 
e aumentar a efetividade da ope-
ração de recebimento. 
Contudo, percebemos que al-
guns indicadores são utilizados 
pela área operacional (tempo de 
operação) e outros da área de RH 
(clima organizacional), concluí-
mos, portanto, que os resultados 
da Universidade Corporativa afe-
tam a empresa como um todo. É 
incorreto afi rmar que somente 
um departamento será benefi cia-
do, pois os resultados podem ser 
expandidos para todas as áreas, 
mesmo as que não sejam foco dos 
cursos específi cos.

É essencial que a empresa estu-
de as suas estratégias de forma a 
alinhar a formação da Universi-
dade Corporativa aos resultados 
desejados. Certamente eles serão 

positivos a curto, médio e longo 
prazos.
Fontes:

BARNERY, J. B.; HESTERLY, W. 
S., Administração estratégica e 
vantagem competitiva. 3. ed.São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2011;

PRAHALAD, C. K.; HAMEL 
G. Th e Core Competence of the 
Corporation. USA: Harvard Bu-
siness Review. May-June, 1990;

SILVA, Giovana Gavioli Ribeiro 
da. Estudo do alinhamento entre 
estratégia e capabilidades sua re-
lação com o desempenho na ca-
deia de suprimentos de empresas 
do setor de bens de capital. 
Dissertação, 2012. Disponível 
em: http://tede.mackenzie.br/js-
pui/handle/tede/589. Acesso em: 
02/08/2020.

*Sócia-diretora da CAGI Con-
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Graduada em Administração de 
Empresas, Especialista em Lo-
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tos. 
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de graduação e pós-graduação, 
com foco em Supply Chain, Tec-
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as de Comércio Exterior e Logís-
tica Internacional atuando dire-
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Latina, Europa, Estados Unidos e 
China.
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Cerimônia de Reconhecimento de Méritos

A Sociedade Brasileira de Heráldica, 
realizou no dia 14 de Agosto de 2020, 
uma Cerimônia de Reconhecimento 
de Méritos no Auditório Nobre Jor-
nalista Paulo Zingg do Palácio de Im-
prensa de São Paulo, em homenagem 
ao "Dia da Implantação - em 1827 - dos 
Cursos Jurídicos no Brasil".

Na ocasião, o Presidente da API, advo-
gado Professor Doutor Sérgio de Aze-
vedo Redó, foi agraciado - por méritos 
- com as Insígnias Superiores do Grau 
de Grã-Cruz, da Soberana Ordem do 
Mérito de Saint' Yves de Tréguier, (San-
to Ivo) Patrono dos Advogados.

Também foram homenageados na 
mesma data, com láureas distintas, o
Capitão do Exército Brasileiro, 
Comendador Chanceler Dom Gabriel 
Rocha Mazzali; o
Advogado Comendador Dr. Denis 
Francisco de Souza;
o próprio Comendador Chanceler 
Prof.  Dr. Dom Sérgio de Azevedo 
Redó; o 
Tenente do Exército, Comendador Dr. 
Renato Lisboa Santucci, o renomado
Jornalista e Radialista,  Comendador 
Chanceler Dom Gilberto Barros Filho 
(o LEÃO) e o
Médico Legista Comendador Chance-
ler, Prof. Dr. Nelson Bruni Cabral de 
Freitas.
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Defi nir a palavra empreendedo-
rismo como uma “arte de criar, 

inovar e
reinventar algo” faz uma simbiose 
perfeita com o trabalho do escritor.
Tudo que escrevemos como um ar-
tigo um romance, um conto ou uma 
crônica
têm situações semelhantes. Inves-
timo-nos de uma supra realidade 
para
trazer aos nossos leitores, situações 
dos personagens, como se
estivessem vivenciando cada deta-
lhe e cada sentir no tempo preciso 
dos
acontecimentos. E assim, são os em-
preendedores. Eles visualizam as
oportunidades e enfrentam desafi os 
para atingir suas metas, e, também,
assumem total responsabilidade de 
seus atos.

Os escritores, seja uma obra de fi c-
ção ou baseadas em fatos reais, são
senhores absolutos do que escre-
vem. A imaginação e a criatividade
caminham juntas para um resultado 
perfeito.
O empreendedor cerca-se de deta-
lhes como perfeição, treinam seus
funcionários para serem amáveis na 
valorização de sua clientela, e não
se descuidam de pequenos detalhes, 
e são esses que fazem a diferença de
uma empresa para outra.

Temos pelo mundo afora grandio-
sos empreendedores, que um dia 
tiveram um
“insight” de criatividade, e se torna-
ram famosos pelos seus feitos e nos
proporcionando um mundo me-
lhor. O visionário Walt Disney, que 
acreditou
que foi o ratinho que o motivou 
(Mickey Mouse) e ainda pensava: 
“se em
algum momento podemos imagi-
nar, também podemos criar e tornar 
o sonho
uma realidade”. O Steve Jobes da 
Apple. O Bill Gates que desejava que 
um
dia, em todas as casas, tivesse um 
computador. Esse sonho é quase 
uma
realidade. Eu que trabalhei muitos 
anos com a famosa máquina de es-
crever
sinto-me confortável de estar escre-
vendo esse artigo com facilidade e
precisão absoluta nessa máquina 
fantástica.

Quantas vezes nos deliciamos com 
um frango frito em Miami no Ke-
ntucky
fry Chicken. Este homem, que en-
tão já contava com 61 anos de idade,
começou com um pequeno negócio 
e distribuía essa iguaria com o lema: 
“se
você gostar encomende, se não gos-
tar, não tem problema”. E hoje é uma
das maiores empresas dos Estados 
Unidos. Quando ele certamente 
usou esse
slogan deveria ter em mente de que 
o cliente é de suma importância 
para
qualquer negócio. Essa foi, sem dú-
vidas, uma atitude positiva para
tornar-se um empreendedor bem 
sucedido.

Uma família italiana em Michigan 

tinha uma loja de ferragem. Embo-
ra a
família fosse unida e seus fi lhos 
amassem o seu pai eles não se sen-
tiam
confortáveis para trabalhar naquele 
comercio. Decidiram, então, alugar
uma propriedade em frente e mon-
taram uma pizzaria. Os negócios fo-
ram se
expandindo pela qualidade e hoje 
conhecemos a Pizza Hut uma das 
mais
saborosas da América.

Quem ler o livro de Phil Knight 
“Th e shoe dog” terá ao seu dispor 
uma
história interessante e criativa. Ele 
era um estudante da Universidade
de Oregon e competia em corridas. 
Ele não era um dos mais brilhantes
corredores mais tinha em mente 
um plano visionário que o tornou 
famoso e
rico. Quando concluiu o curso o seu 
pai o presenteou com uma viagem 
pelo
mundo, antes dele começar a traba-
lhar, e quando esteve no Japão foi
conhecer a fábrica de tênis Tiger 
que ele usava para correr. Ao chegar
àquele lugar decidiu encomendar 
alguns pares desse tênis, inventou o
nome de uma empresa como Blue 
Ribbon que dizia ter nos Estados 
Unidos,
pagou 50 dólares pela compra e 
continuou a sua viagem pelo mun-
do. Ao
voltar para casa encontrou os tênis 
que comprara. 
Ele foi o criador e
dono da “Nike”. E muitos outros 
pelo mundo nos deram exemplos
fantásticos de empreendedorismo.

No Brasil temos, também, grandes 
empreendedores. Talvez o mais fa-
moso
seja o Silvio Santos que, de camelô, 
atingiu o mais alto nível de
negócios em diversas áreas. E, tam-

Uma escritora empreendedora – Por: Elilde Browning, Professora e escritora,
Autora dos livros “E assim foi a vida” com uma versão para o inglês “Paths of life”
e “Crônicas de um tempo infi nito” e “Voltando a viver” a ser lançado em janeiro 
2021

98



bém, um comunicador nato.

É interessante notar que todo o em-
preendedor está disposto a correr
riscos, que para eles isso é uma si-
tuação normal, porque faz parte das
estratégias dos negócios. Também 
há determinadas normas que eles
consideram importantes: Fazer 
sempre o melhor trabalho em qual-
quer
situação. Aliás, esse deveria ser sem-
pre um fator primordial em todos os
trabalhos que executamos. 
Não importa o tipo de atividade que 
tenhamos.
Primar pela perfeição, além de nos 
deixar felizes, contribuímos para 
que
tenhamos sucesso e prosperidade e 
acima de tudo uma atitude positiva.

No meu livro “Voltando a viver” que 
deverá estar no mercado editorial
até janeiro há um conto de duas 
mulheres que, abandonadas pelos 
maridos,
decidem se soerguerem e começar 
um empreendimento de sucesso. 
Começaram
com um pequeno negócio de uma 
torta de maçã irlandesa que
costumeiramente faziam para suas 
famílias. Aos poucos foram abrindo
franquias e de repente esse empre-
endimento se tornou um sucesso
absoluto. Um fator importante para 
prosperar num negócio é acreditar e
fazer sempre o melhor e disso elas 
tinham consciência.

Ainda, vamos encontrar nessa obra 
“Voltando a viver” o prefácio escrito
pelo Professor Marcelo Maia Cirino, 
professor adjunto do curso de Pós-
graduação da Universidade de Lon-
drina que ao ler me emocionei. É 
uma
página literária revestida de muita 
sensibilidade e emoção. A
dedicatória é destinada ao meu 
grande amigo ítalo-americano o se-
nhor
Domingos Nobile um homem notá-

vel pela sua trajetória de vida, os
sucessos alcançados nos negócios, 
um empreendedor de visão ampla 
e um
ser humano dotado de uma inteli-
gência brilhante.

Naquela tarde de domingo com o 
sol desmaiando no horizonte e ou-
vindo o
Bolero de Ravel decidi escrever “E 
assim foi a vida” depois de 54 anos
de ter escrito “A menina e a cidade” 
cujos originais perdi quando vim
morar em São Paulo. “E assim foi a 
vida” foi a minha primeira obra a ser
editada e publicada pela Editora 
Appris de Curitiba.

Como alcançou um sucesso abso-
luto de vendas foi traduzido para o 
inglês
com o nome “Paths of life”e já está 
em oitenta países. Naquele dia,
quando entrei na Livraria Books 
and Books em Miami para fazer o
lançamento desse livro, parei um 
pouco na porta de entrada, e fi z pas-
sar
um fi lme em minha mente desde 
aquela noite com apenas onze anos 
de
idade, onde após trabalhar todo o 
dia e não ter nada para comer, fui
dormir faminta. Naquele desespero 
pensei: Nascer pobre independe de
nossa vontade, permanecer pobre 
é uma opção de cada um. Decidir 
nunca
mais passar fome mesmo que tives-
se que trabalhar dia e noite.

“E assim foi a vida” é a história de 
Lenira, menina pobre nascida no
interior da Bahia na cidade de Ita-
buna e que aos onze anos de idade
assumiu a incumbência de cuidar 
de 12 irmãos. Ao ser abandonada 
pelo
marido, com alguns meses de casa-
da e grávida, decidiu ir a luta com
determinação, coragem e venceu to-
dos os desafi os e em determinado
momento proclama: -“ Realizei to-
dos os meus sonhos inclusive aque-

les que
nem me dados o direito de sonhar”. 
A sinopse se conclui: Descubra nes-
se
livro a poderosa força da mente e os 
meandros para vencer as
difi culdades da vida.

A minha obra “Crônicas de um 
tempo infi nito” tem catorze crôni-
cas sobre
o viver em seus mais amplos aspec-
tos. São histórias reais, vivenciadas
por todos nós, pautadas nos suces-
sos, encontros, desencontros, amo-
res,
desamores, frustrações, confl itos e 
tudo mais que envolve a vida.

Quando os livros fi caram prontos 
visitei a Editora Appris em Curitiba 
e
autografei um livro para cada fun-
cionário da empresa, como um ges-
to de
gratidão, pelo trabalho perfeito que 
eles fi zeram com as minhas obras.
Guardo, ainda, na memória a fi sio-
nomia de felicidade de todos naque-
le
evento.

Há um aspecto muito importante a 
ser considerado: “E assim foi a
vida”escrevi aos 77 anos de idade; 
“Crônicas de um tempo infi nito”aos
78; “Voltando a viver”aos 79 e agora 
aos 80 escrevo “Elas e eu”sobre a
vida de um amigo e “Memórias 
Inapagáveis” baseado na vida do 
meu amigo
Domingos Nobile um grande e bem 
sucedido empreendedor.

Normalmente, quando as pessoas 
se aposentam por volta dos sessenta 
anos
já não têm ânimo para realizar pro-
jetos. Um dia o meu fi lho que mora 
em
Miami me telefonou e perguntou 
sobre a minha saúde. –Respondi: 
Quem tem
sonhos e projetos a realizar a saúde 
fi ca de plantão esperando para ser
feliz também. Tive o privilégio de, 
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apesar de muito pobre, ter saúde
perfeita por toda a vida. Hoje, aos 
80 anos, tenho o mesmo peso e o
corpo de quando tinha 40.

Durante a vida tive cinco profi ssões 
com direito a diplomas e muitas
outras atividades: Secretária execu-
tiva de empresas e universidades,
professora de Língua portuguesa e 
inglesa e depois dos 60 anos de ida-
de:
esteticista, mosaicista e escritora. 
Trabalhei durante 15 anos criando e
executando trabalhos com pastilhas 
de vidro. Muitos dos meus trabalhos
estão espalhados pelo mundo. Nos 
últimos 3 anos dedico-me apenas a
escrever romance, crônicas, contos 
e artigos para jornais.

Todas essas informações sobre as 
minhas obras têm a fi nalidade de
ressaltar como estou empreenden-
do, para tornar conhecidos os meus 
livros
pelo mundo. A minha meta é ven-
der, nos próximos anos, um milhão 
de
exemplares pelas características 
universais nelas contidas. Há muitas
viagens que eu e o meu marido 
americano fi zemos pelo mundo, in-
clusive a
bordo de um barco de aço que cons-
truímos, no quintal de nossa casa, 
em
New Jersey. No dia que esse barco 
foi para o mar a TV de New Jersey
documentou o evento e em segui-
da foi feito um documentário sobre 
todo
esse trabalho que durou quase 20 
anos.

Decidi escrever para os jornais da 
minha região Ubatuba e Caragua-
tatuba
artigos sobre os mais diversos as-
suntos e publicá-los, também, nas 
redes
sociais. Criei um site onde o leitor 
poderá encontrar todas as
informações sobre as obras com um 
blog de acontecimentos rotineiros.
Tenho realizados eventos em gale-
rias de obras de arte. Recentemente
participei de duas lives: a primeira 

com o meu amigo e jornalista Re-
nato
Pequeno de São Paulo com o apoio 
da minha amiga Luciane Abramo 
da
empresa “Ópera Soluções Empresa-
riais e Tecnologia”. A segunda live 
tive
o privilégio de ter a companhia do 
meu grande amigo Oziel Aragão,
jornalista renomado e que, também, 
fez um documentário das minhas
origens na cidade de Itabuna e 
Ilhéus na Bahia, na ocasião em que 
fui
homenageada pela Câmara de Vere-
adores da minha cidade Natal. To-
dos esses
acontecimentos podem ser visto no 
Youtube.

A revista “Absollut” de São José dos 
Campos também documentou um 
evento
em São José dos Campos e o de 
Miami no lançamento em inglês do 
meu livro
“Paths of life”, com o suporte da mi-
nha grande amiga Benny Lima

O mais emocionante de todos rea-
lizei na UNIVAP (Universidade do 
Vale do
Paraíba), em maio de 2008, quando 
tive a oportunidade de rever onde a
minha vida profi ssional e acadêmi-
ca começaram em l966, na cidade 
de São
José dos Campos-SP. O meu cora-
ção se comportou de maneira satis-
fatória.

Fui entrevistada na Radio Web do 
Miau em Caraguatatuba pelo escri-
tor
Wilson Kocis e o Odilon Almeida 
Cavalhaes ,em 2009. Naquela oca-
sião
falamos sobre toda a trajetória do 
livro “E assim foi a vida”.

Cada leitor, que recebe um livro au-
tografado, tem uma sacola
personalizada com as fotos das 
obras nos dois lados. São esses de-
talhes
que fazem a diferença da perfeição.

Empreendedorismo é ter uma visão 

ampla do que queremos construir e
vivenciar cada detalhe, antes mes-
mo deles acontecerem. Assim é o
escritor que já tem todo o enredo de 
suas obras em mente e, ao começar
as histórias, vão desenrolando as 
tramas com maestria e criatividade.
São situações comuns de pessoas di-
ferenciadas.

A vida é fantástica. Vale a pena vi-
ver!
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Autoconhecimento e o restart de cada jornada - Por: Luiz Alexandre Castanha é 
especialista em Gestão de Conhecimento e Tecnologias Educacionais

Sempre ouvimos que a vida passa rápi-
do como um sopro. Deixando os
clichês de lado, estou próximo de com-
pletar meus 47 anos e, de fato,
olho para trás e vejo como nossa jorna-
da realmente vai se desenrolando
em um piscar de olhos.

Nesses anos de vida, durante a minha 
própria jornada, passei por grandes
alegrias, momentos de felicidade e 
também de problemas e tristeza. No
mundo empresarial, nos últimos 30 
anos, tive a sorte de trabalhar com
várias empresas, cada uma com seu 
charme, seus desafi os e seus deleites.

Vivenciei diversas situações inusitadas, 
que nem de longe lembram os
livros de TGA da minha graduação e 
muito menos os de RH e Marketing da
minha pós-graduação.  A vida real e 
tão distante desses livros, que só
mesmo contando todos os "causos” se-
ria possível entender o peso que
damos às coisas e importância mo-
mentânea de cada situação vivida.

Parece que se você não tomar a melhor 
decisão naquele momento, "cabeças
rolarão!" como dizia minha professora 
Berenice, ainda no Ensino
Fundamental.

A intensidade e a importância que da-
mos aos fatos nesses momentos não
deveriam ser relevantes se considerar-
mos a jornada de toda uma vida.
Porém, vejo que viver nossa jornada 
intensamente faz com que cresçamos e
tomemos decisões melhores a cada dia. 
Afi nal, é preciso realmente viver
cada situação imposta pela vida, provar 
o doce e o veneno, para conhecer
todos os sabores e conhecer as conse-
quências.

O ano de 2020 já começou repleto de 
desafi os de mercado e corporativos.
Pensei que seria um ano animado e que 
já tinha vivido um pouco de tudo

nesta vida, mas quando chegou março: 
BUM! Os dias se tornaram pura
fi cção científi ca.

O que é ir ao mercado vestido de as-
tronauta?

O que é trabalhar sem ir ao escritório?

O que é não poder tomar um café com 
um amigo?

As pessoas te olharem feio enquanto 
caminha na rua com o seu cachorro?

O que é trabalhar sem ir ao escritório?

O que é não poder tomar um café com 
um amigo?

As pessoas te olharem feio enquanto 
caminha na rua com o seu cachorro?

Estar proibido de sair de casa e de via-
jar com sua cara metade?

Que loucura!

Mas o fato é que a gente se acostuma 
com tudo:

Aluguei uma bike pra pedalar na va-
randa - pura mentira usei 5 vezes.

Arrumava qualquer desculpa pra ir no 
mercado ou na farmácia - os
"pecados permitidos" do momento.

No trabalho, veio uma avalanche de 
reuniões virtuais até conseguir
estabelecer a nova ordem, à distância. 
E não é que funcionou?  Começaram
também a febre das lives. Eu mesmo fi z 
umas cinco, pelo Instagram,
Youtube e Facebook. No início foi até 
divertido, mas depois de 3 meses
ninguém quer nem mais ouvir a pala-
vra live.

E os eventos sociais? Passaram a acon-
tecer via aplicativos de vídeo.
Happy Hours, aniversários, novidades 
boas, notícias ruins, meditações,
ginástica, e até missas virtuais de ami-
gos que perderam a batalha para o
tal Covid.

Com o passar do tempo, algumas fi -
chas foram caindo e veio o meu restart:

De fato, preciso estar no escritório para 
trabalhar? Em apenas semana,
ajustamos o necessário para fazer fun-
cionar a equação do trabalho. E
isso faz surgir a dúvida: Por que não fi -
zemos isso antes? Quanto tempo

da vida perdemos? Quanto recurso 
desperdiçado? Chega a ser absurdo
pensar isso hoje.

Descobri que o simples funciona. To-
mar atitudes simples e questionar
processos e estruturas frente ao novo 
cenário, traz luz ao que realmente
importa para os negócios e ajuda a tra-
zer uma leitura enxuta sobre os
processos. Nunca fazer mais com me-
nos fez tanto sentido.

Com quem eu vou? Essa foi uma das 
maiores lições. Como disse Ernest
Hemingway: Quem estará nas trin-
cheiras ao teu lado? ‐ E isso importa? ‐
Mais do que a própria guerra.

Em grandes tempestades, precisamos 
ter confi ança entre os tripulantes.
Afi nal, se algo nesta cadeia falha, o bar-
co vira.

Estes tempos difíceis que ainda vive-
mos nos trarão outro modo de encarar
a vida e o trabalho - com a mesma se-
riedade ou mais -  porém a
distância, mais perto dos seus, de for-
ma mais clara, objetiva e,
principalmente, com uma tripulação 
de confi ança.

Eu estou pronto para o meu restart, e 
você?

Mais informações em https://alexan-
drecastanha.wordpress.com/
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