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Estudo aponta que empresas do setor faturaram R$ 8,57 bilhões em maio dete 
ano. VOLL, principal traveltech de viagens e mobilidade corporativa do país, 
analisa o cenário

O faturamento do setor brasileiro de 
viagens corporativas está voltan-

do a patamares pré-pandêmicos. 
Um levantamento feito pela Associa-
ção Brasileira de Agências de Viagens 
Corporativas (ALAGEV), em parceria 
com a Fecomércio-SP, mostra que esse 
mercado faturou R$ 8,57 bilhões em 
maio deste ano, 171,7% a mais em re-
lação ao mesmo período de 2021; em 
2019 foram R$ 8,63 bilhões. 
A VOLL (www.govoll.com), travelte-
ch de gestão de viagens e mobilidade 
corporativa que é protagonista do seg-
mento no país, registrou um fatura-
mento 135% maior de janeiro a julho 
de 2022, comparado ao mesmo perí-
odo do ano passado. Embora bastante 
relevantes para o setor, de acordo com 
a traveltech, a retomada dos eventos 
corporativos não é a única explicação 
para esses dados.

Além da alta no preço dos combustí-
veis que, consequentemente, aumenta 
o preço das passagens aéreas e corri-
das por aplicativo, deve-se considerar 
que o número de viagens corporativas 
internacionais cresceu e, segundo a 
VOLL, essas chegaram a estar mais de 
80% mais caras do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado. O custo médio 
da diária de hospedagem em algumas 
cidades dos Estados Unidos, como São 
Francisco, Dallas e Nova Iorque, e em 
alguns países da Europa, como Alema-
nha e Portugal, aumentou 40% desde o 
segundo trimestre de 2021.

 “Temos visto uma curva íngreme de 
viagens corporativas para grandes 
eventos, tanto nos Estados Unidos 
quanto na Europa. Muitos executivos 

se planejaram para fomentar negócios 
ou estreitar parcerias no exterior nes-
te ano e, agora, estão com difi culdades 
para encontrar disponibilidade de hos-
pedagem. Na VOLL, atendemos cen-
tenas de participantes de congressos e 
feiras que procuram nossas soluções, 
pois mesmo com a devida antecedên-
cia de reserva, têm encontrado difi cul-
dades para confi rmar a hospedagem. 
Os hotéis estão lotados e, quando há 
quartos disponíveis, as tarifas estão 
muito mais altas do que o esperado”, 
afi rma Jordana Souza, cofundadora e 
diretora comercial da VOLL.

Junto aos grandes centros de negócios 
já conhecidos, um dos destinos que 
tem subido no ranking dos preferidos 
pelas corporações é Tel Aviv, em Israel. 
“Nos últimos anos, a cidade vem sen-
do reconhecida globalmente como um 
importante centro de inovação e tec-
nologia, um atrativo percebido, com 
destaque, pelas empresas dos segmen-
tos de educação, bancário e serviços”, 
acrescenta Jordana.

Dentro desse cenário, a VOLL continua 
sendo escolhida por empresas como 
Cargill, Itaú, Vibra, McDonald's, Pepsi-
Co, Heineken, Vivo e Claro porque sua 
plataforma permite aos colaboradores 
fi ltrar e visualizar, em uma única bus-
ca, uma multiplicidade de serviços de 
hospedagem, transporte aéreo e mobi-
lidade urbana, tornando fácil e segura 
a seleção das melhores ofertas. As em-
presas também conseguem customizar 
o acesso à plataforma para que seus 
colaboradores sigam suas normativas 
de viagens e orçamentos pré-estabele-
cidos.

 “A VOLL realizou 40% mais transações 
de janeiro a julho de 2022, comparado 
ao mesmo período de 2021. 
No entanto, o ticket médio [valor mé-
dio de vendas por cliente] cresceu ape-
nas 30%. Essa variação se dá pela in-
teligência da nossa plataforma digital 
para gestão de viagens, mobilidade e 
despesas corporativas, que encontra as 
melhores ofertas para os clientes a cada 

demanda”, explica Jordana.
No momento, a expectativa de dimi-
nuição do gasto com viagens corpora-
tivas reside no anúncio da Petrobras de 
que, a partir da primeira semana de se-
tembro, o preço do querosene de avia-
ção (QAV-1) terá uma queda de 15,7%. 
“A alta dos combustíveis de aviação tem 
sido um dos principais responsáveis 
pelos valores estratosféricos das passa-
gens nos últimos meses, já que eles po-
dem representar até 30% do valor fi nal 
desembolsado pelo viajante. Assim, é 
provável que a baixa no preço se refl ita 
na diminuição das tarifas, para o bem 
de todos os Indicadores-Chave de De-
sempenho (KPIs) e felicidade geral dos 
gestores de viagem e facilities”, conclui 
a diretora comercial da VOLL.

Sobre a VOLL – A VOLL é protagonis-
ta da revolução no mercado de gestão 
de viagens e mobilidade corporativa. 
Por ser a agência de viagens da nova 
economia, a traveltech desenvolve tec-
nologia e ferramentas para simplifi car 
processos, otimizar custos e facilitar a 
mobilidade e as viagens de empresas de 
todos os tamanhos e segmentos, além 
de oferecer uma série de serviços cus-
tomizados e possuir uma equipe espe-
cializada para atender 24/7 em vários 
canais. Hoje, com mais de 300 colabo-
radores em todos estados e unidades 
nas três principais capitais econômicas 
brasileiras – Belo Horizonte, São Paulo, 
Rio de Janeiro –, a VOLL é uma star-
tup investida pela Vivo e pela Localiza 
e é uma das integrantes do ranking 100 
Startups to Watch 2021. Conheça mais 
sobre a traveltech que vem revolucio-
nando o mercado de viagens corpora-
tivas em: 
www.govoll.com.
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Metaverso impulsiona educação e inclusão, diz Walter Longo

Especialista esteve em Curitiba para 
mentoring na Casa LIDE

O metaverso já é realidade para inú-
meras marcas – e também uma opor-
tunidade para tantas outras que bus-
cam proporcionar experiências e criar 
conexões. Enquanto as conhecidas big 
techs estão com atenção e investimen-
tos voltados para a atmosfera virtual, a 
dúvida sobre como iniciar e rentabili-
zar este novo cenário ainda é comum. 
E, de acordo com Walter Longo, pu-
blicitário e administrador de empresas 
com MBA na Universidade da Califór-
nia, empreendedor digital, palestrante 
internacional e CEO da Upper, a res-
posta está baseada no conceito Open to 
learn: primeiro é preciso aprender para 
só então dar o passo seguinte.

Autor do livro “Metaverso: onde você 
vai viver e trabalhar em breve”, Longo 
esteve no dia 31 de setembro em Curi-
tiba em evento na Casa LIDE. De acor-
do com ele, além do ambiente propor-
cionar livre acesso a um universo em 
que usuários escolhem até mesmo ca-
racterísticas pessoais para criação dos 
avatares, ele também se mostra um im-
portante ativo para incentivar inclusão 
e educação.

  “Hoje existem escolas que ensinam 
no metaverso e para o metaverso. Uma 
delas, inclusive, com mais de oito mil 
alunos. Na educação, a realidade vir-
tual proporciona uma imersão em ex-
periências sensoriais que vão além do 
aprendizado com o giz, a lousa e o pro-
fessor: estudantes podem entrar de fato 
em um ambiente de um livro de histó-

ria, descer em uma praça na Grécia e 
assistir a um discurso de Sócrates ao 
vivo. É possível viver a história. 
E não apenas ler sobre ela”, explica.

Sobre as possibilidades de monetiza-
ção e investimentos, Longo elencou 
diversas oportunidades de negócios 
para segmentos que vão desde produ-
tos e serviços de tecnologia – até mes-
mo de imóveis e terrenos (inclusive já 
adquiridos por ele) –, além de serviços 
de consultoria, publicidade e product 
placement.

“No Brasil, por exemplo, uma empre-
sa de publicidade recebeu aporte de 
20 milhões para criar avatares para in-
fl uenciadores”, revela Longo, que apos-
ta em um cenário emergente até 2025.

Repercussão

De acordo com Heloisa Garrett, presi-
dente do LIDE Paraná, receber Walter 
Longo é antecipar o futuro. “Trata-se 
de um nome visionário em diversos 
segmentos e, quando aborda o meta-
verso, consegue antecipar tendências 
de forma leve e aplicável. Durante o 
mentoring, os participantes conse-
guiram entender a importância deste 
novo universo para os negócios. Foi 
uma troca muito valiosa”, argumenta.

Sobre o LIDE Paraná

Integrante do Sistema LIDE – Grupo 
de Líderes Empresariais, o LIDE Para-
ná atua na construção de uma agenda 
positiva voltada ao fortalecimento da 
economia daquele que é considerado 
o segundo estado mais competitivo do 
Brasil, segundo a Th e Economist In-
telligence Unit.

Ciente do potencial de crescimento das 
empresas da região, o LIDE Paraná se 
posiciona como um hub de negócios 
para a promoção de oportunidades de 
investimento, desenvolvimento econô-
mico e social e construção de conexões 
únicas, estimulando as interações e o 
networking empresarial. Volta-se, ain-
da, à discussão de temas econômicos e 
políticos de interesse nacional.

A regional paranaense do LIDE tam-
bém conta com a Casa LIDE, localiza-
da no bairro Batel, em Curitiba (PR), 
que funciona como um business club 
exclusivo para os fi liados do estado. 
Trata-se de um projeto pioneiro que 
consolidou a primeira Casa LIDE do 
sistema.

Mantenedores de Gestão: Ligga Te-
lecom, Marins Bertoldi Advogados, 
Aerofl ex, Totvs, RDP Petróleo, Rede 
Lojacorr, Renault, L8 Group e Valore 
Elbrus.
Patrocinador de Gestão: CBRE e Engie. 
- Patrocinadora Casa LIDE: 
Altma Incorporadora.
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Como sua empresa de tecnologia pode ser ainda mais inovadora e criar soluções 
para as necessidades do mercado

Conheça a tecnologia que faz as em-
presas descobrirem dores do mer-

cado e criarem soluções inovadoras. 
Exemplo: DBM Sistemas integrou BI 
em seu ERP para entender as nuances 
do mercado

Cada vez mais as empresas estão apos-
tando na cultura de inovação tecno-
lógica e ampliação do acesso a dados 
para fazer escolhas mais inteligentes. A 
DBM Sistemas, referência em soft wa-
res de gestão empresarial (ERP), é uma 
delas.

Há seis anos, percebeu que precisava 
associar recursos analíticos ao ERP 
para atender aos clientes com mais agi-
lidade, para estes se posicionarem me-
lhor diante do mercado. Foi quando, 
em 2018, contratou o SuperBI, conjun-
to de ferramentas de Business Intelli-
gence (BI) desenvolvido pela BXBsoft . 
Desde então vem colhendo os louros 
dessa decisão.

O Business Intelligence interligado ao 
ERP garante que os usuários façam 
escolhas e decisões baseadas em infor-
mações sólidas. Os impactos dessa au-
tomação já são sentidos pelas empresas 
que a DBM Sistemas atende – no por-
tfólio inclui indústria, comércio exte-
rior, incorporações, serviços, atacado 
e distribuição, construções e projetos e 
varejo.
Antes do SuperBI, a DBM utilizava 
ferramentas isoladas para a gestão ope-
racional dos clientes, com desencon-
tros de informações e sem orientações 
nas decisões. Com a solução, a análise 
dos indicadores de desempenho é fei-
ta como um todo ou individual, para 
cada setor, de maneira mais prática e 
segura.

“Antes os relatórios levavam, em mé-
dia, cinco dias para serem produzidos. 
Eram feitos manualmente, por meio de 
planilhas, que demandavam tempo e 
até mais funcionários. Hoje são feitos 
em 15 minutos. Existem aí vários ga-
nhos, como economia de tempo, au-
mento da produtividade e efi ciência no 

processo de trabalho”, afi rma Daniel 
Arrais, responsável por Assuntos Es-
tratégicos da DBM Sistemas.

A utilização de um BI permite 
que os usuários descubram as 
dores do mercado e respondam 
de forma estratégica, gerando 
melhores decisões para o negó-
cio.

Além disso, o uso do BI gera a possibi-
lidade de os gestores tomarem decisões 
mais assertivas e transparentes, esti-
pular prioridades na gestão, descobrir 
gargalos e defi nir os índices de desem-
penho (KPIs). Porém, Antonio Carlos 
Debone, diretor da DBM Sistemas, 
lembra que só se alcança um resultado 
esperado quando existe capital huma-
no no processo.

Parceria com a DBM: na foto, os 
profi ssionais da SuperBI e da 
DBM em registro de 2016

“É importante que tenha alguém com 
visão de negócios, que avalie as dores 
do mercado para estabelecer os me-
lhores índices-chaves de desempenho. 
Esse monitoramento ajuda a empre-
sa a identifi car os avanços em relação 
às metas, o posicionamento e a reagir 
rapidamente às situações críticas com 
ações de melhoria”, reforça.

Outra vantagem é que, além da ampla 
visão dos indicadores sobre o desem-
penho do negócio, as informações ge-
radas são visualizadas e analisadas de 
forma simples e efi ciente.

Antonio Carlos Debone, diretor 
da DBM Sistemas
“Antes, se o cliente pedisse um relató-
rio, até mesmo simples, de como anda 
a empresa, demandaria tempo e preci-
saria estar em um único computador. 
Com o SuperBI, ele passa a ter essa in-
formação em qualquer lugar, em tem-
po real, de maneira inteligente e intui-
tiva”, reforça Daniel.

Novas ações

Em poucos meses, a DBM Sistemas 
poderá habilitar no ERP dos usuários 
o Open Finance (compartilhamento 
de dados de clientes entre instituições 
fi nanceiras), o que signifi ca mais des-
burocratização de soluções bancárias 
e maiores condições para os clientes. 
“Eles poderão fazer consultas de ex-
tratos bancários, automatizar contas a 
pagar, registrar e liquidar boletos, efeti-
var PIX, tudo dentro do próprio ERP”, 
encerra o diretor.

Sobre a DBM Sistemas

Há 31 anos no mercado, a DBM Siste-
mas é uma empresa com sede em Vitó-
ria (ES) que desenvolve ferramentas de 
soft ware de gestão (sistema de ERP) e 
de controle de processos, contribuindo 
para que as empresas aumentem a sua 
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eficiência e tornem-se mais competiti-
vas a partir da identificação de oportu-
nidades.
Mais informações: 
https://dbmsistemas.com/

 
DBM Sistemas
Você rege seu negócio, nós damos o 
tom. Empresa de tecnologia de gestão 
com ferramentas e software ERP para 
empresas.
dbmsistemas.com
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Uso de tecnologias será o diferencial para empresas gerenciarem despesas de 
viagens
Viagens a trabalho devem movimentar 
US$ 2 trilhões até 2028

As viagens corporativas regressa-
ram à esteira de crescimento após 

dois anos críticos de fronteiras fecha-
das, refl exos do isolamento social cau-
sado pela pandemia da Covid-19. Mas, 
agora, as projeções voltaram a ser oti-
mistas.

Globalmente, as viagens corporati-
vas devem chegar a US$ 2 trilhões até 
2028, com crescimento médio anual de 
13,2%. É o que diz o relatório divulga-
do pela Valuates Reports, empresa de 
tendências do mercado.

No Brasil, o segmento faturou mais 
de R$ 1 bilhão no mês de maio, de 
acordo com a Associação Brasileira 
de Agências de Viagens Corporativas 
(ABRACORP). No entanto, conforme 
a entidade, o alto custo do segmento 
impactou diretamente a recuperação 
do índice de viagens, que fi cou 35% 
abaixo do que foi registrado no mesmo 
período de 2019.

Nesse cenário, as soluções tecnológicas 
desempenham um papel fundamental 
para controlar custos, otimizar o tem-
po e gerar economia para as empresas 
que lidam com as viagens dos seus fun-
cionários.

A Teknisa, empresa mineira de soft wa-
re com foco em food service, encon-
trou a solução que precisava. A startup 
estava em busca de uma ferramenta de 
gestão efi ciente e intuitiva, foi quando 
decidiu contratar a Onfl y para otimizar 
a gestão de viagens e despesas por meio 
da plataforma all-in-one.

Em pouco tempo sentiu a redução de 

custo em vários aspectos. A começar 
pela taxa de serviço. Antes, a Teknisa 
utilizava a Transaction fee (Taxa de 
transação), modelo no qual a cobran-
ça é feita por cada transação realizada. 
Agora, com a utilização do Licença de 
uso, sistema que faz parte da platafor-
ma Onfl y, ela usufrui da licença de uso 
por meio de pacote. “No modelo ante-
rior pagávamos R$ 15,00 por cada re-
quisição. Ou seja, 50 solicitações custa-
vam R$ 750,00. Com a Onfl y, pagamos 
R$ 199,00 pela mesma quantidade de 
pedidos”, diz Diego Armando, gerente 
Administrativo da Teknisa.

O relatório de despesas de viagens 
(RDV) customizado pela Onfl y tam-
bém torna a gestão das despesas dos 
colaboradores mais prática, além de 
otimizar o tempo e dar mais qualidade 
às entregas.

“A Onfl y não é simplesmente uma 
agência de viagem. Eles querem ser um 
prestador de serviço que solucione os 
problemas de clientes em vários aspec-
tos. A Onfl y e a Teknisa juntas têm sido 
um case de sucesso”, ressalta Diego.

Relacionamento próximo

Há dois meses utilizando a plataforma, 
a Marvin – Compras & Finanças, fi n-
tech dos recebíveis, sentiu em pouco 
tempo a redução nos custos ao utilizar 
os serviços da travel tech, especialmen-
te em aéreos, hospedagens, locação de 
veículos e reembolsos.

“Ainda não temos grandes históricos, 
mas já conseguimos economizar algo 
em torno de 20%”, conta Iolanda Le-
guizamon, analista de Pagamentos da 
Marvin.

Para Iolanda, o relacionamento com 
a Onfl y, desde o primeiro contato ao 
pós-venda, tem gerado resultados sa-
tisfatórios para a companhia. “O aten-
dimento é ótimo, o retorno é ágil e tem 
uma boa receptividade com feedback”, 
afi rma.

Leticia Rolin, compradora na Superló-

gica, empresa de gestão de condomí-
nios, disse que fi cou mais fl uido fechar 
as viagens dos funcionários pela plata-
forma. “Utilizar a tecnologia da Onfl y 
tornou o processo mais prático, ágil e 
organizado”, reforça. Em pouco mais 
de oito meses de uso, a empresa econo-
mizou, em média, entre 15 e 20% em 
viagens corporativas.
Para saber mais, acesse: 
www.onfl y.com.br
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Sustentabilidade e espaço pet são tendências em construção para 2023

Pesquisa da ABRAINC mostra que 
66% dos entrevistados pagariam 

mais em um imóvel com painel de 
energia solar, por exemplo

O mercado de construção civil segue 
aquecido e, agora, mais adaptado do 
que nunca às novas necessidades de 
um consumidor que quer passar mais 
tempo em casa, seja a lazer ou a traba-
lho, e por isso precisa de um ambiente 
que possibilite essas múltiplas vivên-
cias num mesmo lugar.

De acordo com Fabiane Guiraud de 
Souza, diretora comercial da Clarim 
Imóveis e graduada em Direito com 
especialização em gestão de negócios, 
a grande tendência é mesmo a susten-
tabilidade. As pessoas estão dispostas 
a pagar mais por isso, como apontam 
pesquisas do setor imobiliário e tam-
bém de outros segmentos de consumo. 
Além disso, são elementos que passam 
a não estar presentes apenas em mer-
cados mais luxuosos, mas também em 
construções populares.

 “A tendência de política ESG é algo 
que as construtoras têm adotado cada 
vez mais, na prática. Pensar a susten-
tabilidade tem sido uma preocupação 
e uma tendência bastante relevantes 
e algo que nós, enquanto comercial e 
imobiliária, temos incentivado nossos 
parceiros a fazer quando forem desen-
volver seus produtos. Isso porque, hoje, 
eu vejo que já é um diferencial no mer-
cado ter produtos sustentáveis, como 
reuso de água, energia solar e toda essa 
preocupação com o meio ambiente. 
Uma pesquisa recente que a ABRAINC 
fez mostrou que 66% dos entrevistados 
pagariam a mais num imóvel que tives-
se energia solar. A sustentabilidade é a 
maior tendência de produto”, conta.

Além disso, espaço gourmet e varan-
da integrada se tornaram essenciais 
para qualquer projeto. A ideia é que o 
lar consiga englobar as principais ne-
cessidades do morador e isso também 
signifi ca um local aconchegante para 
estar e receber visitas. Nesse contexto, 
as áreas comuns cresceram muito e a 
especialista fez uma lista dos principais 
espaços que serão tendências indispen-
sáveis em 2023:

*Salão de festas
*Espaço-bar
*Brinquedoteca para gastar a energia 
das crianças
*Academia
*Hortinha comunitária
*Espaço pet com parque e área de ba-
nho
*Varanda gourmet

“A economia é quem acaba ditando 
as regras do jogo. A questão de renda 
x custo de terreno x material de cons-
trução x taxa de juros é o que acaba 
dizendo o que vai se tornar tendência. 
Muita gente vem de Curitiba procu-
rando imóvel aqui em Campo Largo, 
pensando que vai encontrar casa para 
morar, por exemplo. Hoje em dia, não 
tem mais. A conta já não fecha mais 
para construir uma casa. Então, se as 
pessoas vêm para cá procurar o econô-
mico, vão precisar também morar em 
apartamento, como em Curitiba. Esse 
movimento de ser praticamente im-
possível construir casa é um fato não 
só aqui na nossa região, como no país 
como um todo quando falamos em 
grandes centros - no interior ainda é 
possível. Então, de que forma adaptar o 
apartamento para que ele fi que o mais 
confortável e aconchegante possível e o 
mais próximo de uma casa? 
As varandas gourmet são tendência to-
tal, seja para imóvel de alto padrão ou 
econômico”, acrescenta.

Para que o trabalho fi nal seja de alta 
qualidade, grandes construtoras cos-
tumam buscar os melhores arquitetos 
do mercado de acordo com o perfi l do 
empreendimento, o que faz muita dife-
rença para a assinatura fi nal do projeto.

Fabiane Guiraud de Souza

Diretora comercial da Clarim Imóveis, 
graduada em Direito com especializa-
ção em gestão de negócios, atuando no 
mercado imobiliário desde 2000 com 
venda e locação de imóveis residen-
ciais e comerciais.
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/fabiane-
-guiraud-de-souza-83175855/

Sobre a Clarim Imóveis

Desde 1991, a Clarim presta serviços 
de vendas, locação e administração de 
imóveis residenciais e comerciais. So-
mos referência em Campo Largo por 
entender as necessidades dos clientes, 
oferecendo as melhores opções. A Cla-
rim é responsável pelo desenvolvimen-
to de grandes empresas que hoje atuam 
no mercado e empregam boa parte da 
população campo-larguense. Ofere-
cem um atendimento personalizado 
em venda e locação, visando sempre a 
melhor experiência e suprir as necessi-
dades dos clientes.
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Mais da metade dos entrevistados espera que novas residências (construídas ou 
adquiridas) sejam equipadas com dispositivos domésticos inteligentes

Uma pesquisa global feita pela Schnei-
der Electric, líder global em transfor-

mação digital e gerenciamento e automa-
ção de energia, revela que nove em cada 
dez (86%) consumidores acreditam que as 
mudanças climáticas levarão ao aumento 
das contas de energia. Por isso, para eles, 
cada indivíduo deve desempenhar um pa-
pel cada vez maior na proteção do meio 
ambiente.

Outras análises feitas no levanta-
mento apontaram que:

*Sete em cada dez (72%) consumidores 
consideram a redução da pegada de carbo-
no uma prioridade pessoal

*Mais da metade (55%) dá importância 
ao fato de suas casas se tornarem carbo-
no zero, mas menos de um terço (31%) 
realmente acredita que isso provavelmente 
acontecerá

*Mais da metade (55%) acredita que é res-
ponsabilidade dos indivíduos combater as 
mudanças climáticas

“Com o preço da energia e o custo de vida 
aumentando, junto com o crescente nú-
mero de dispositivos e veículos elétricos 
(EVs), o gerenciamento de energia domés-
tica tem ganhado grande relevância en-
tre consumidores, construtores de casas, 
empresas e governos em todo o mundo”, 
afi rma Jaap Ham, professor associado de 
engenharia industrial e ciências da ino-
vação da Universidade de Tecnologia de 
Eindhoven (Holanda), que consultou os 
resultados do relatório.

Segundo ele, embora os números apresen-
tados pela pesquisa mostrem que muitos 
consumidores desejam fazer mudanças, 
muitos ainda se sentem pessimistas sobre 
a diferença que podem fazer. “A maior bar-
reira para mudar é a nossa mentalidade.  
Essas descobertas mostram que, à medida 
que adotamos soluções digitais inteligen-
tes para combater o inimigo invisível (ges-

tão e consumo de energia), substituímos 
os combustíveis fósseis por eletricidade 
limpa e inteligente nas dietas energéticas 
de nossas casas. Dessa forma, podemos ver 
como estamos contribuindo signifi cativa-
mente para a luta global por um planeta 
mais sustentável.”

Dispositivos ‘smart home’ para me-
lhorar a efi ciência energética em 
casa

O estudo também revela que os consumi-
dores querem levar estilos de vida susten-
táveis, colocando a efi ciência energética 
em casa como principal prioridade. 
O levantamento aponta que:

*40% dos entrevistados acreditam que a 
tecnologia de casa inteligente ajudará a 
tornar o ambiente mais sustentável
*Mais da metade (54%) espera que sua 
nova residência seja equipada com dis-
positivos domésticos inteligentes, um au-
mento de 13% em relação à pesquisa reali-
zada anteriormente (2020)
*Indivíduos e famílias estão dispostos a 
gastar entre £ 1.691 e £ 1.995, nos próxi-
mos 12 meses, em efi ciência energética. 
Dos que já possuem dispositivos instala-
dos com essa novidade, a intenção é in-
vestir  pelo menos duas vezes o montante, 
fi cando entre £ 2.215 e £ 2.613
*Iluminação e termostatos inteligentes 
também estão entre os três principais dis-
positivos mais comprados
*Junto com o custo de vida e da energia 
crescentes, o gerenciamento do consumo é 
o que leva os consumidores a agir e inves-
tir em soluções sustentáveis inteligentes.

Casa inteligente e sustentável

Respondendo à necessidade de inovação 
sustentável, a Schneider Electric está avan-
çando para ajudar a resolver os desafi os 
energéticos atuais. Ao oferecer soluções e 
materiais para reduzir a pegada de carbo-
no, a empresa pode ajudar a tornar o uso 
de energia em edifi cações mais inteligente 
e efi ciente e reduzir o impacto das casas no 
planeta.

“Os consumidores, na atual crise de ener-
gia, precisam ter mais controle sobre como 
a energia é produzida, armazenada e dis-
tribuída em suas casas – em termos de sus-
tentabilidade e contas”, diz YiFu Qi, vice-
-presidente executivo de Global Home and 

Distribution da Schneider Electric.

De acordo com ele, o mercado residencial 
está em um ponto de infl exão, mas a boa 
notícia é que as soluções tecnológicas já es-
tão disponíveis no mercado e ajudam, as-
sim, os consumidores a ter estilos de vida 
mais sustentáveis e os capacitam a desem-
penhar um papel signifi cativo no alcance 
da descarbonização. “A pesquisa mostra 
que há maior compreensão sobre como as 
pessoas podem melhorar o gerenciamento 
da eletricidade e como a tecnologia pode 
ajudá-las a ser mais efi cientes.”

Sobre a Schneider Electric

O propósito da Schneider é empoderar to-
dos para que obtenham os melhores resul-
tados com nossa energia e nossos recursos, 
alavancando o progresso e a sustentabili-
dade.

Chamamos isso de “Life Is On”.

Nossa missão é ser seu parceiro digital 
para sustentabilidade e efi ciência.

Conduzimos a transformação digital ao 
integrar tecnologias de processo e energia, 
conectividade de produtos na nuvem, con-
troles, soft ware e serviços, por todo o ciclo 
de vida do produto, propiciando um ge-
renciamento integrado de empresas, para 
casas, edifícios, data centers, infraestrutu-
ra e indústrias.

Somos as mais locais das companhias 
globais. Lutamos por padrões abertos e 
ecossistemas de parceria entusiasmados 
com nossa proposta signifi cativa e inclu-
siva e nossos valores de empoderamento.  
www.se.com
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Multinacional brasileira lança escola de negócios para capacitação de mais da metade de seus colaboradores

Academia Agrocete busca desen-
volver competências que estimu-

lem a produtividade e a inovação, con-
tribuindo para o agronegócio

Gerir pessoas não é uma tarefa fácil e 
requer sensibilidade. Diante dessa rea-
lidade, empresas têm ampliado a forma 
de enxergar oportunidades e apostado 
na formação continuada dos seus co-
laboradores. É o que a Agrocete, mul-
tinacional brasileira especializada na 
produção de fertilizantes especiais, 
adjuvantes e inoculantes, se propõe a 
fazer ao lançar a sua escola de negó-
cios, batizada de Academia Agrocete. 
A iniciativa foi lançada ofi cialmente no 
mês de agosto e deve contemplar 150 
colaboradores na primeira etapa de 
formação, que vai de agosto de 2022 a 
março de 2023.

Andrea de Figueiredo Giroldo, dire-
tora de Marketing e Desenvolvimen-
to Técnico da Agrocete, explica que a 
Academia não se resume apenas aos 
treinamentos técnicos. Segundo ela, a 
iniciativa vai além da capacitação de 
habilidades de vendas, de gestão de 
projetos e de liderança, uma vez que 
investir em formação é uma maneira 
de auxiliar e motivar o profi ssional no 
desenvolvimento de novas competên-
cias, que são essenciais para ele e para 
a organização. “A Academia Agrocete 
vem com a missão de ampliar a visão 
de mercado de cada um e ampliar tam-
bém o olhar sobre questões que vão 
além do negócio, principalmente sobre 
as nossas ações de desenvolvimento em 
soluções e tecnologias sustentáveis”, re-
força. “É um investimento nas pessoas 
que estão no time e fazem a diferença 
na história da empresa, dando ferra-
mentas para que elas se desenvolvam 

cada vez mais, acompanhando a evolu-
ção do mercado”, completa.

Andrea destaca que essa primeira 
“onda” da Academia será composta 
por 17 módulos de 8 horas cada, com 
aulas mistas, envolvendo pessoas de 
diferentes setores, com necessidades 
de competências em comum. Os temas 
abordados passeiam por diferentes 
áreas, desde Nivelamento Agronômico 
até Relacionamento Interpessoal. Para 
a realização do curso e a abordagem 
desses treinamentos, foram selecio-
nados professores que detêm grande 
experiência executiva e em educação 
corporativa. “A Academia é um bene-
fício mútuo. Quando montamos cada 
módulo entendemos que além do co-
nhecimento que o profi ssional traz de 
fora, há o diferencial que nós, como 
empresa, devemos oferecer com a 
oportunidade de desenvolver compe-
tências específi cas para as necessidades 
de cada um e da empresa em relação ao 
mercado global”, reforça Andrea.

Desde o começo de 2022, a Agrocete 
vem se dedicando a conhecer as prin-
cipais necessidades dos profi ssionais 
que compõem o time. Por meio de um 
estudo profi ssional, foi possível ma-
pear os pontos de conhecimento mais 
vulneráveis dos colaboradores, assim 
como as competências necessárias 
para o desenvolvimento do plano de 
crescimento da empresa no mercado 
brasileiro e internacional. A Academia 
Agrocete é fruto do trabalho em con-
junto de líderes de todas as áreas da 
multinacional brasileira, interessados 
em construir um caminho ainda mais 
sólido aos liderados. 

Sobre a Agrocete:

 Fundada em 1980, a Agrocete é uma 
multinacional brasileira, com sede em 
Ponta Grossa/PR e unidades nos Esta-
dos Unidos e Paraguai, com referência 
internacional na área de adjuvantes, fi -
siológicos, biológicos e nutrição.

A Agrocete tem a maior e mais avan-
çada planta fabril de inoculantes e é 
certifi cada pelo ISO 9001, de gestão e 

qualidade e pelo ISO 14001, de gestão 
ambiental. A empresa é pioneira na 
produção de fertilizantes especiais e 
inoculantes no Brasil e se destaca pela 
inovação e modernidade tecnológica 
desde os laboratórios até os procedi-
mentos. Prova disso, é a implantação de 
uma unidade para o desenvolvimento, 
validação e testagem de produtos ino-
vadores, como os bioinsumos, bioferti-
lizantes e bioestimulantes, e Academia 
de capacitação para os colaboradores 
da empresa.

Para mais informações, acesse: www.
agrocete.com.br

Agrocete - GRAP | Nutrição completa 
para o máximo rendimento
Referência internacional na área de 
fertilizantes especiais. A unidade de 
produção de inoculantes é considerada 
a mais moderna indústria da América 
Latina. Em 2015 inaugurou unidade 
de distribuição sediada no Paraguai: 
Agrocete Paraguay S/A.
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Talvez você já tenha ouvido falar da utili-
zação do Vinil para revestir piscinas, há al-
guns anos esse material ganhou espaço nas 
casas dos brasileiros, mas nem todo mun-
do sabe quem foi precursor desse “boom” 
do vinil no mercado.

Nos anos 80 o mercado de piscinas era 
predominantemente dominado por pisci-
nas de alvenaria e fibra, mas com a falta da 
matéria prima, resultado da crise da épo-
ca, levaram o pioneiro Marcos Sorrilha a 
explorar o vinil como alterativa e foi amor 
à primeira vista, totalizando hoje mais de 
40 anos de experiência na área de piscinas.

Com o passar dos anos, Marcos Sorrilha 
conseguiu trazer ao ramo muita inova-
ção de produtos, como a criação de vinis 
estampados, deixando o material mais 
moderno e sobretudo mais acessível às fa-
mílias brasileiras. Além de consolidar um 
relacionamento exclusivo com clientes, 
fornecedores e colaboradores.

A sabedoria e experiência adquiridas por 
Marcos durante sua trajetória somadas ao 
prazer em proporcionar momentos de la-
zer, alegria e bem-estar aos consumidores 
resultou na sua mais recente realização: a 
fundação da fábrica ALLIANCE PISCI-
NAS, uma empresa familiar fundamenta-
da em comprometimento, responsabilida-
de e atendimento exclusivo.

A Alliance Piscinas conta hoje com má-
quinas e ferramentas de última geração 
para a produção de piscinas de vinil, capas 
térmicas, capas de proteção filtros, moto-
bombas e acessórios, mas, o mais impor-
tante nesta fábrica, são os colaboradores, 
todos possuem muitos anos de experiência 
em suas atividades, o que garante uma ex-
celente qualidade aos produtos e serviços.

Com apenas 4 anos de existência a Allian-
ce Piscinas, ostenta uma estrutura e um 
portfólio que à sustenta no topo ao lado 
das maiores indústrias do Brasil.

Conheça, siga e viva uma experiência 
Alliance Piscinas:

@alliancepiscinas

www.alliancepiscinas.com.br        

(16) 4009-8199 
Rua Augusto Bianchi, 545 
Parque Industrial Lagoinha • Ribeirão 
Preto – SP 
CEP: 14095-140
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64% das empresas afi rmam que atendimento ao cliente tem impacto direto no 
desempenho dos negócios, revela estudo inédito

Conclusão faz parte de novo relató-
rio da Zendesk, que mostra ainda 

que 66% dos clientes estão menos pa-
cientes do que no passado.

De acordo com o relatório CX Acce-
lerator, da Zendesk, (NYSE: ZEN), 
"excepcional" se tornou o padrão mí-
nimo aceitável para que as empresas 
atendam às expectativas dos clientes. 
No entanto, as organizações sabem que 
não estão correspondendo a essas ex-
pectativas crescentes, com os Líderes 
em CX - aqueles considerados à fren-
te em experiência do cliente - dizendo 
que as demandas não resolvidas au-
mentam 157% ano a ano.

A Zendesk entrevistou mais de 4.900 
tomadores de decisão em CX em todo 
o mundo - incluindo mais de 1.090 na 
América Latina - para compreender 
as características e benefícios de estar 
à frente em Experiência do Cliente. 
Em parceria com a empresa de análise 
ESG, construiu uma escala de maturi-
dade de CX para identifi car padrões e 
comportamentos comuns que separam 
as organizações de CX de alta maturi-
dade - chamados de Champions (Líde-
res em CX) - das que estão três níveis 
abaixo: Starters (Iniciantes em CX), 
Emerging (Emergentes em CX) e Ri-
sers (Evoluídos em CX). 

Olhando apenas para os números das 
empresas na América Latina, é possí-
vel afi rmar que três vezes mais Líderes 
em CX mostram um crescimento de 
clientes mais forte do que a concorrên-
cia nos últimos seis meses, em compa-
ração aos Iniciantes. Apesar disso, os 
números globais destacam que cresce 

a presença de uma nova geração de 
organizações focadas em experiência 
do cliente (CX) - com os Evoluídos se 
aproximando dos Líderes, já que 79% 
destes negócios estão ganhando mais 
clientes do que perdendo, diminuindo 
a distância entre esses dois níveis de 
maturidade.

O relatório descreve que não importa 
onde uma empresa esteja na escala de 
maturidade em CX, as mudanças ne-
cessárias para permanecer no topo são 
consistentes:

1. Equilibrar a estratégia do uso 
de humanos e automação;
2. Integrar dados importantes de 
aplicativos críticos;
3. Evoluir o papel do CX.

"Em uma economia cada vez mais di-
fícil, as empresas têm o desafi o de per-
manecer ágeis e manter tudo funcio-
nando com efi ciência, de acordo com 
as demandas dos clientes, para que eles 
voltem", afi rma Jeff  Titterton, Chief 
Operating Offi  cer da Zendesk. 
"Nossa pesquisa mais recente apontou 
que o sucesso depende de envolver 
seus clientes em conversas que estrei-
tam relacionamentos, além de investir 
em tecnologias que permitam que todo 
o negócio esteja integrado e sua equi-
pe ofereça nada menos que um serviço 
excepcional".

Agentes + IA = uma combinação 
vencedora

Os clientes claramente desejam mais 
controle sobre como engajam com as 
empresas, e as organizações têm uma 
enorme oportunidade para investir 
em soluções orientadas por Inteligên-
cia Artifi cial para disponibilizar reso-
luções rápidas. Na realidade, 90% das 
empresas pesquisadas pela Zendesk 
relataram usar bots para direcionar os 
clientes ao lugar certo, o que libera os 
agentes para se concentrarem em tare-
fas mais complexas e de alto valor.

De acordo com o relatório:
• Mais empresas estão utilizando 

a cooperação entre bots e humanos - 
essa estratégia  saltou de 52% para 64% 
ano a ano;
• 57% das empresas que usam 
bots citam a produtividade do agente 
como o maior ganho;
• Os Líderes da América Latina 
são 45% mais propensos do que os Ini-
ciantes a usar uma combinação de cha-
tbots e representantes humanos;
• E esses mesmos Líderes resol-
vem 33% mais consultas de chat sem 
envolvimento humano, em compara-
ção com os Iniciantes.

Onde as empresas precisam se concen-
trar é em como equilibrar a automação 
e o elemento humano na experiência 
do cliente. Isso requer uma compre-
ensão mais profunda dos comporta-
mentos do consumidor para colocar a 
automação onde ela é mais efi caz e for-
necer suporte ao agente onde pode ter 
o maior impacto.

Cuidado com a lacuna de dados

A enxurrada de dados está sobrecar-
regando os líderes de negócios e eles 
ainda precisam de descobertas signifi -
cativas sobre como gerar experiências 
melhores e mais personalizadas para 
os clientes. Metade das empresas pes-
quisadas usa entre seis e 15 aplicativos 
para ter uma visão completa da jorna-
da do cliente, com pouco mais de um 
terço (37%) dizendo que são “muito 
fortes” na entrega de experiências per-
sonalizadas.

Embora muitos entendam a necessida-
de de integração, quebrar os silos con-
tinua representando um desafi o, mes-
mo para Líderes em CX, que são mais 
propensos a usar 16 ou mais aplicativos 
e, com isso, relatar a fragmentação de 
dados como um sério obstáculo para 
oferecer um suporte mais transparen-
te ao cliente. Os Emergentes também 
enfrentam desafi os para transformar 
dados em mudanças signifi cativas, 
com apenas 27% fazendo isso de forma 
efi caz, perdendo oportunidades de au-
mentar o engajamento do cliente.
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Ao olharmos somente para o recorte 
LATAM da pesquisa, também é pos-
sível identifi car que o cenário se man-
tém. 83% dos Líderes latinoamericanos 
afi rmam utilizar mais de 16 ferramen-
tas e aplicativos do que os Iniciantes 
para ter uma visão completa do cliente.

Fornecer aos agentes as informações 
certas no momento certo pode ajudar 
as equipes de suporte a antecipar as 
necessidades dos clientes. O feedback 
do consumidor também pode ajudar 
outras equipes a agir rapidamente para 
melhorar as ofertas de produtos ou 
serviços. Na verdade, uma melhor co-
laboração entre as equipes de vendas e 
suporte pode otimizar o envolvimento 
do cliente em todos os pontos de con-
tato, reduzir a rotatividade e construir 
relacionamentos mais fortes.

Evoluindo o papel de CX

De acordo com o relatório, repensar 
o papel das equipes de suporte exige 
investir em treinamento e ferramen-
tas para que os agentes tenham o que 
precisam na busca de oportunidades 
e fechamento de negócios. As empre-
sas colherão os benefícios, e há dados 
que comprovam isso: os Líderes em 
CX têm 6x mais chances de descobrir 
uma nova oportunidade de vendas em 
mais de 25% de suas interações com 
os clientes; e são 62% mais propensos 
a encontrar oportunidades durante as 
interações com o cliente em compa-
ração com os Iniciantes. Na América 
Latina, o cenário se mantém com, em 
média, 58% mais Líderes LATAM do 
que iniciantes afi rmando que encon-
tram novas oportunidades de vendas 
nas conversas com os clientes. 

Contudo, à medida que as expectativas 
dos consumidores aumentam, cresce 
também a pressão para continuar a di-
ferenciação de um produto ou serviço. 
“As maiores mudanças que as empresas 
enfrentam para acompanhar as expec-
tativas dos clientes são operacionais e 
culturais”, explica Titterton. “O papel 
do CX não pode ser subestimado e 
os líderes de negócios ainda precisam 
priorizar não apenas seus investimen-
tos, mas também garantir que suas 
equipes saibam aproveitá-los. 
Entendemos como isso pode ser assus-

tador, mas os dados ressaltam o quão 
signifi cativa é a oportunidade quando 
você acerta.”

À medida que os consumidores conti-
nuam elevando o nível da expectativa, 
o caminho é garantir que as empresas 
tenham as habilidades, a tecnologia e 
o conhecimento certos para atendê-la.

Outras descobertas LATAM:

A importância da tecnologia no 
atendimento
• Os Líderes LATAM são 3,1 ve-
zes mais propensos do que os Iniciantes 
a considerar a fragmentação de dados 
do cliente uma complicação 'signifi ca-
tiva' no fornecimento de atendimento/
suporte contínuo ao cliente.

O desafi o da atração e retenção 
de talentos
• Os Líderes LATAM são 1,9 ve-
zes mais propensos do que os Inician-
tes a relatar que é mais difícil recrutar e 
reter agentes de atendimento em com-
paração a um ano atrás.
• 2x mais Líderes LATAM do 
que Iniciantes citam que mais de 50% 
dos funcionários saíram nos últimos 
12 meses.

Resultados de negócios reais
• Os Líderes LATAM têm 2,6 ve-
zes mais chances de resolver mais de 
80% dos tickets de atendimento no pri-
meiro contato.
• 1,5x mais Líderes LATAM do 
que Iniciantes desfrutam de uma mu-
dança de jogo/impacto signifi cativo no 
sucesso de vendas resultante da inte-
gração de CX e dados de vendas.
• Os Líderes LATAM têm 52% 
mais chances do que os Iniciantes de 
terem desfrutado de um aumento sig-
nifi cativo/moderado nos gastos dos 
seus clientes.

Metodologia

No segundo trimestre de 2022, a Zen-
desk pesquisou mais de 4.900 tomado-
res de decisão de negócios que estavam 
focados em garantir e/ou aprimorar os 
recursos de atendimento ao cliente, su-
porte e experiência. O relatório exami-
na suas melhores práticas e identifi ca 
os estágios de maturidade da experiên-

cia do cliente (CX) desde os Iniciantes 
no estágio inicial, progredindo para 
Emergentes, Evoluídos e Líderes em 
CX com o mais alto nível de especia-
lização. Os tomadores de decisão de 
negócios representavam organizações 
que abrangem todos os segmentos de 
mercado, de pequenas a grandes em-
presas, e vários setores da indústria, 
como varejo, serviços fi nanceiros, saú-
de, educação e empresas de tecnologia, 
entre outros. Os países pesquisados 
incluem: Austrália, Brasil, Canadá, 
França, Alemanha, Índia, Japão, Méxi-
co, Holanda, Cingapura, Coréia do Sul, 
Reino Unido e Estados Unidos.

Sobre a Zendesk

A Zendesk iniciou a revolução da ex-
periência do cliente em 2007, permi-
tindo que qualquer empresa em todo 
o mundo disponibilizasse atendimen-
to ao cliente online. Hoje, a Zendesk 
é a líder no segmento e possibilita bi-
lhões de conversas, conectando mais 
de 100.000 marcas a centenas de mi-
lhões de clientes por telefone, bate-pa-
po, e-mail, mensagens, canais sociais, 
comunidades, sites de avaliação e cen-
trais de ajuda. A empresa foi criada em 
Copenhague, Dinamarca, construída e 
desenvolvida na Califórnia, aberta na 
cidade de Nova York e hoje emprega 
mais de 6.000 pessoas em todo o mun-
do. Saiba mais em 
www.zendesk.com.
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As principais características de um empreendedor de alta performance

Fernando Senna, cofundador da 
Start Empreendedor, explica como 

o propósito e o preparo mental são 
aliados dos grandes empreendedores

O empreendedorismo tem como prin-
cipal objetivo oferecer soluções para 
resolver dores que existem no merca-
do. Exige que o empreendedor tenha 
muita dedicação para atingir grandes 
resultados e inteligência para se man-
ter na rota do sucesso, com corpo e 
mente saudáveis.

“Michael Jordan e Tom Brady não che-
garam no auge à toa. Eles possuem 
pontos em comum, como propósi-
to muito forte, metas e objetivos bem 
estabelecidos e a consciência de que 
precisam estar sempre em alta perfor-
mance. Para alcançar tudo isso, eles se 
sacrifi caram, se esforçaram e trabalha-
ram duro. E a marca que eles deixaram 
no mundo, permanece até hoje”, diz 
Fernando Senna, cofundador da Start 
Empreendedor, edtech criada por em-
preendedores para empreendedores, 
com o propósito de apoiar em todas as 
etapas da jornada de uma startup.

É necessário que o empreendedor se 
enxergue como um atleta de alta per-
formance, mas com a consciência de 
que essa não é uma condição que irá 
atingir de uma hora para outra. Senna 
explica que a evolução acontece nos 
pequenos passos e esforços do dia a 
dia. "Para termos ideia, a pessoa que se 
esforça 1% melhor a cada dia durante 
um ano, fi ca 37 vezes melhor do que 
aquela que não fez nada. Então, não 
subestime o efeito dos pequenos avan-

ços”, diz.

Alcançar o sucesso é resultado de uma 
combinação de fatores que foram bem 
sucedidos. Está sendo cada vez mais co-
mum ver pessoas buscando empreen-
der, seja em novos negócios ou mesmo 
dentro da empresa que trabalham, que 
é o caso do intra-empreendedor. Mas 
para que isso se traduza em resultados 
positivos, é preciso buscar a evolução 
contínua e desenvolver características 
importantes que ajudem na jornada.

Fernando Senna, traz os pilares chaves 
que considera de grande importância 
para conquistar essa dinâmica dentro 
do empreendedorismo, são eles: 

• Alimentação: afi nal você é 
o que você come. Para o empreende-
dor não é um ditado clichê à toa, pois 
aquilo que comemos é o que nos forne-
ce nutrientes para o corpo funcionar. 
Além de que, estar melhor nutrido au-
menta nossas capacidades física e cog-
nitiva, deixando-nos mais produtivos.
• Sono: muitos estudos e pes-
quisas dizem que é de grande impor-
tância um sono de qualidade para re-
cuperar a energia. Mas o foco não é o 
número de horas que irá dormir, e sim, 
a qualidade. Dormir ocupa um terço 
da vida, então caso o despertar seja 
ruim, pode impactar de forma negativa 
no restante do dia.
• Exercícios físicos: praticar 
atividade física regula e melhora a ca-
pacidade cardiorrespiratória, força e 
mobilidade. Além disso, Fernando res-
salta outros benefícios como nos dei-
xar mais ativos, em alerta e com me-
lhor condicionamento para encarar os 
desafi os do dia a dia. 
• Meditação ou qualquer exercí-
cio para trabalhar a mente: Senna ex-
plica que cuidar da mente não é algo 
comum de se ver por aí. Mas ponde-
ra que a meditação ajuda a aquietar 
a mente e fazer autoconexão com a 
própria essência por meio do silêncio. 
Sendo considerada uma das melhores 
ferramentas para tratar o estresse e a 
ansiedade, fatores frequentes ao longo 
da jornada empreendedora.
• Gratidão: o cofundador fala 
que muitas pessoas tendem a focar no 

que está faltando, no que deu errado ou 
no que não foi tão bom, diminuindo 
as conquistas ou aquilo que deu certo. 
“Isso faz com que fi quem em um es-
tado quase permanente de frustração. 
Exercitar a gratidão é exercitar a men-
talidade de forma positiva”.
• Fazer terapia: a terapia é 
uma ferramenta que faz com que as 
pessoas externalizem, sejam acolhidos 
e tratem pontos importantes que acon-
tecem durante a vida.
Começar uma empresa do zero e esca-
lar, até que ela se torne saudável e rele-
vante no mercado, não é fácil. Requer 
muita dedicação, compromisso e mui-
tas horas de trabalho duro. Contudo, 
é preciso investir esse tempo de forma 
inteligente, para estar no melhor jogo 
da vida. 
O objetivo da alta performance é que, a 
cada dia, as competências do empreen-
dedor sejam melhoradas, levando sua 
atuação a um próximo nível de quali-
dade. Tudo isso, para que ele possa al-
cançar e desenvolver maior excelência. 
“Todos os pilares aplicados no dia a 
dia, permitem com que o empreende-
dor viva uma vida de alta performance, 
tornando-se antifrágil e isso o benefi -
cia muito na jornada empreendedora”, 
fi naliza.

Sobre a Start Empreendedor

Fundada em 2021 pelo casal Fernando 
Senna e Débora Spada, a Start Empre-
endedor é uma edtech criada por em-
preendedores para empreendedores, 
com o propósito de apoiar em todas as 
etapas da jornada de uma startup, da 
fase inicial a aqueles que já estão pron-
tos para escalar o seu negócio. Com 
mais de R$ 100 milhões faturados em 
quase sete anos empreendendo, o casal 
desenvolveu um ecossistema de solu-
ções on-line que vai desde programas 
rápidos, como e-books e e-classes, 
passando por um curso completo para 
tirar a ideia do papel, além de apoio in-
dividual e personalizado por meio de 
mentorias que contribuem em todos 
os estágios do negócio, inclusive com 
aporte fi nanceiro como investidores-
-anjo. 
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Home offi  ce e coworking impulsionam mercado imobiliário na Baixada Santista

Executivos deixam os grandes cen-
tros para morar no litoral, ganhan-

do qualidade de vida sem perder pro-
dutividade

Perante a fl exibilização dos regimes 
profi ssionais para o modelo híbrido 
ou home offi  ce, o Apto percebeu o au-
mento da procura de imóveis novos 
em Santos, onde registou um cresci-
mento de 28% no número de usuários, 
entre 2021 e 2022. Atualmente, a em-
presa anuncia 10 empreendimentos na 
cidade e 21 em toda a região da Baixa-
da Santista. Destes, cinco são do perfi l 
Econômico, doze de Médio Padrão e 
quatro de Alto Padrão (dois deles em 
Santos).

Com relação ao status da obra destes 
empreendimentos em toda a Baixada, 
9 dentre os 21 estão entregues e pron-
tos para morar (8 deles em Santos). 
Outros 7, em Construção e 5 ainda em 
fase de Lançamento.

Preferências do público

Sobre o status de obra dos imóveis, em 
2022 (jan-ago), a preferência do públi-
co foi de:

Em Santos

50% dos usuários optaram por empre-
endimentos na fase de lançamento
43% por imóveis prontos
7% na fase de construção
No total da Baixada Santista
64% buscaram imóveis em construção
22% optaram por imóveis em lança-
mento
14% por imóveis prontos para morar

A respeito do padrão dos imóveis:

Em Santos
63% de quem utilizou o Apto buscou 
imóveis Econômicos
31%  buscaram imóveis de Médio Pa-
drão
6% de Alto Padrão
No total da Baixada Santista
72% buscou empreendimentos de Mé-
dio Padrão
26% Econômicos
2% de Alto Padrão

 Co-workings mais populares

Estes novos imóveis na Baixada Santis-
ta vem atraindo moradores não apenas 
do litoral, mas também famílias paulis-
tanas que com os novos regimes pro-
fi ssionais que permitem a execução de 
atividades em qualquer lugar, se mu-
dam dos grandes centros em busca de 
melhor qualidade de vida.

Neste cenário, o BeerOrCoff ee regis-
trou um crescimento de aproximada-
mente 370% na procura por coworkin-
gs na cidade de Santos e 104% de 
aumento no número usuários dos es-
paços compartilhados na região. Ao 
todo, o marketplace conta com mais de 
1500 coworkings em todo o país, sen-
do que desses, oito são localizados em 
Santos.
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A carioca Bianca Fraga, de 28 anos, largou 
o emprego em uma multinacional para 
trabalhar com restaurantes e deliveries.

Bia, como é conhecida no mercado, cur-
sou Administração na Universidade Fe-
deral do Estado do Rio de Janeiro e logo 
que entrou na faculdade percebeu em uma 
pesquisa que a maioria dos restaurantes e 
deliveries sequer tinha gestão de estoque.

“As pessoas precisam entender que não é 
porque você tem um negócio familiar, um 
delivery que funciona dentro da sua casa, 
que você não precisa fazer uma boa ges-
tão fi nanceira. Precifi car corretamente, 
cuidar do estoque, montar um marketing 
e se preocupar com desperdícios precisam 
estar na veia da pessoa que empreende no 
setor gastronômico”, diz Bianca.

A jovem começou a carreira em um estágio 
numa multinacional, mas largou para fa-
zer um estágio não remunerado no Acon-
chego Carioca, restaurante da chef Katia 
Barbosa, criadora do bolinho de feijoada. 
Lá, mais de uma década atrás, aprendeu na 
prática o que estudava na teoria na facul-
dade.

Fez todos os cursos de gestão do Sindicato 
de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, 
o SindRio, e hoje é professora de marke-
ting da organização. Além disso, Bianca é 
mentora de mais de 900 negócios do mer-
cado gastronômico, como bares, restau-
rantes, hamburguerias, padarias, confeita-
rias e pizzarias.

 “Trabalho ajudando negócios que fatu-
ram 1000 reais por mês até os que faturam 
2 milhões por mês e sempre reforço para 
os meus alunos que quem está faturando 
2 milhões hoje um dia começou pequeno 
também. Tenho alunos no subúrbio do Rio 
e até no Japão.”

Bianca conta que a alta variação nos pre-
ços se torna um grande problema para os 
donos de restaurantes. Normalmente, um 
custo de um prato vendido varia entre 25% 

a 35% do preço cobrado, mas com a infl a-
ção, alguns restaurantes chegaram a ter 
quase 50% do preço do prato comprometi-
do com o custo dos insumos.

Revista Empresários : Como começou seu 
interesse por gastronomia?

Bianca Fraga  - Minha tia tem restaurante 
há bastante tempo e eu frequentava desde 
pequena. Fui apresentada à gastronomia 
muito cedo, mas sempre tive uma veia 
empreendedora. Foi depois que comecei a 
fazer faculdade que entendi que dava pra 
empreender no setor gastronômico sem 
precisar ter um restaurante, mas sim aju-
dando outros donos de restaurante.

Acabou que a sua intenção não era ter um 
restaurante mas você acabou abrindo um, 
certo? Como foi essa experiência?

Eu abri o Urbanito com 23 anos. Usei todo 
dinheiro que tinha guardado e todo co-
nhecimento que tinha adquirido. Foi uma 
experiência incrível. Fomos citados em 
diversos veículos de imprensa e até fomos 
capa de jornal.

Lotávamos a rua inteira com as festas que 
fazíamos no bar. Mas a pandemia veio e 
nesse período em casa eu comecei a dar 
aulas por plataformas digitais e me apaixo-
nei. Decidi me dedicar 100% ao trabalho 
de professora.

Revista Empresários - De quando você 
começou no mercado gastronômico para 
agora, o que sente de diferente?

Bianca Fraga  - Sinto que as pessoas estão 
se preocupando mais com a experiência, 
com atendimento, com embalagem. Até 
pouco tempo atrás a gente mal tinha o de-
livery consolidado. 10 anos atrás, cerca de 
30% dos restaurantes que atendiam pre-
sencialmente tinham um delivery. Esse é 
um número extremamente pequeno.

Hoje as pessoas buscam maior profi ssio-
nalizam dos gestores, dos atendentes, dos 
cozinheiros, e isso é ótimo porque eleva a 
régua.

Revista Empresários - Quais são as maio-
res dores de quem empreende ou quer em-
preender no setor gastronômico?

Bianca Fraga  - Muitas pessoas acham que 
vão ter um restaurante e vão fi car ricas. 
Isso é uma grande ilusão. A margem de lu-
cro média no setor gastronômico varia de 

8% a 10%. Ou seja, o restaurante fatura R$ 
100.000,00 e o dono coloca no bolso um 
lucro de R$ 8.000,00. Ao saber disso mui-
tos potenciais investidores já desistem.

Outra dor muito comum são as perdas. As 
pessoas tem o costume de achar que é só 
fazer uma boa comida. Mas esquecem que 
para precifi car precisamos considerar to-
das as perdas também. A casca da cebola 
que vai embora, a parte da banana que não 
estava legal e por aí vai.

Revista Empresários - Como você vê o 
mercado de delivery pós pandemia?

Bianca Fraga  - Só vai crescer. E agora a 
tendência são as multimarcas. Ao colocar 
mais de uma marca dentro da sua cozinha 
você pode diluir as despesas fi xas e aumen-
tar o faturamento. Ou seja, uma pizzaria 
delivery pode ter também uma esfi rraria 
delivery, por exemplo.

As pessoas gostam de comodidade, então 
plataformas como o IFood, que estão in-
vestindo em experiência do usuário e tec-
nologia, só vão crescer ainda mais.

Serviços:

Cursos, mentorias e consultorias em ht-
tps://www.instagram.com/biafraga__/

Whatsapp/Telefone: (21) 997999892

Email: biancafraga.mentoria@gmail.com

Conheça Bianca Fraga, mentora de mais de 900 restaurantes no Brasil e no mundo
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CEO aos 28 anos: uma trajetória de sucesso no ramo de joias

À frente da Céu de Prata, Yara Macha-
do triplicou o faturamento da empresa 
quando viu uma oportunidade na pan-
demia

O empreendedorismo feminino no 
Brasil é promissor. Quase metade dos 
pequenos negócios no país são hoje li-
derados por mulheres, segundo dados 
do Instituto Rede Mulher Empreende-
dora (IRME). O contingente ultrapas-
sa 30 milhões, em um universo de 52 
milhões de empreendedores, confor-
me os dados do Global Entrepreneur-
ship Monitor 2020 (GEM), principal 
pesquisa sobre empreendedorismo do 
mundo, feita em parceria com o Sebrae.

Atualmente, mais de 40% das empre-
endedoras sustentam suas famílias 
com o dinheiro do negócio e, quando 
elas estão à frente da empresa, as coisas 
são diferentes. Essas mulheres priori-
zam contratações femininas e, quan-
do os negócios dão certo, investem 
em melhorar a educação dos fi lhos, o 
bem-estar da família e o entorno onde 
vivem – impactos que atingem toda a 
sociedade.

À frente de uma das principais empre-
sas de vendas de joias do Brasil, Yara 
Machado é um exemplo desses impac-
tos. A CEO da Céu de Prata teve o pri-
meiro contato com as joias aos 8 anos, 
quando acompanhava a mãe no chão 

de fábrica. A matriarca veio órfã do 
interior da Paraíba para trabalhar em 
uma indústria do setor em 1990. De-
pois de alguns anos viu uma oportuni-
dade de empreender e trouxe as irmãs 
para o ramo, saindo da empresa onde 
trabalhava e criando a própria loja de 
atacados.

Aos 28 anos, Yara comanda uma equi-
pe com mais de 30 colaboradores e já 
triplicou o faturamento anual da em-
presa desde que chegou à chefi a. Para 
2022, a expectativa da marca é chegar 
a R$ 15 milhões em receita, cerca de 
20% a mais do que em 2021, quando o 
ganho foi de R$ 12milhões.

Com atuação nas principais cidades 
do Brasil, a Céu de Prata trabalha com 
foco em mulheres de 18 a 45 anos com 
o poder aquisitivo B, C e D e já chega a 
300 mil clientes. Além do próprio site, 
a empresa também está no Mercado 
Livre e tem negociado uma parceria 
de peso com a Amazon. Casada e mãe 
de dois fi lhos pequenos, a administra-
dora de empresas, de seis anos, conta 
que uma das etapas mais importantes 
em sua trajetória na companhia foi a 
pandemia – momento em que pôde ver 
uma oportunidade em meio ao caos do 
coronavírus.

Casada e mãe de dois fi lhos pequenos, 
Yara considera a pandemia como uma 
das etapas mais importantes em sua 
trajetória na empresa – período em 
que também se transformou como pes-
soa. A situação de isolamento social fez 
com que muitas lojas físicas fechassem 
e a venda online se tornasse uma alter-
nativa segura e efi caz para o consumi-
dor. Nesse cenário, a marca passou a 
investir mais na plataforma digital, nos 
sistemas de entregas e no posiciona-
mento junto ao público. Ela idealizou o 
sistema clique e retire, no qual o cliente 
pode comprar online e retirar os pro-
dutos quando quiser, presencialmente, 
na loja.

Assim como Yara, outras empreende-
doras se encontraram em meio às difi -
culdades da pandemia. Dados da RME 
mostram que o número de empresárias 
aumentou 40% no último ano. De to-

das as donas de pequenos e médios ne-
gócios do país, cerca de 26% abriram 
suas empresas durante esse período.

Apesar das grandes difi culdades que as 
mulheres ainda enfrentam para uma 
justa equiparação em relação aos ho-
mens no mercado de trabalho, histó-
rias como essa inspiram e demonstram 
o potencial do empreendedorismo fe-
minino para os negócios, para as famí-
lias e para a sociedade.

Segundo o Fórum Econômico Mundial 
(FMI), ainda são necessários 136 anos 
para que a igualdade entre homens e 
mulheres seja alcançada globalmente, 
mas Yara segue confi ante no caminho. 
“As mulheres têm mais fl exibilidade 
para tomar decisões e levam em conta 
fatores diversos, não apenas os impac-
tos fi nanceiros. Esse cenário permite 
gestões mais integradas e holísticas, 
que trazem resultados nos negócios, 
mas também qualidade de vida e enga-
jamento para equipes e clientes. Quan-
do uma mulher dá certo, a sociedade 
dá certo”, analisa ela.

Sobre a Céu de Prata

Criada em 2016, a Céu de Prata é 
uma empresa paulistana com foco em 
vendas de joias online e presencial. A 
marca trabalha com 18 categorias de 
produtos e mais de 7 mil itens, que já 
conquistaram 300 mil clientes em todo 
o território nacional. Com parcerias de 
peso junto a grandes revendedoras pela 
internet, a companhia foca em sua es-
tratégia de ampliação geográfi ca, sem 
deixar o atendimento humanizado de 
lado, e espera um crescimento de 20% 
na receita em 2022.
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Bancos podem usar NFTs em operações fi nanceiras, criando mais serviços e receita

Análise da consultoria global CAP-
CO mostra que esses criptoativos 

podem ser garantia em contratos de 
crédito, por exemplo, favorecendo do-
nos dos tokens  

Os tokens não-fungíveis (NFTs), que 
surgiram no mundo dos games e se 
tornaram famosos com as artes digi-
tais, têm potencial para transformar 
totalmente os mercados de crédito, de 
títulos fi nanceiros e de fi nanciamento 
do comércio exterior. Por isso, repre-
sentam uma enorme oportunidade 
para os bancos, como mostra o artigo 
“Th e Future of Digital Assets - Part 1: 
Collateralized NFTs - A New Revenue 
Stream for Th e Financial Services Sec-
tor?” (O Futuro dos Ativos Digitais - 
Parte 1: NFTs Garantidos - Um novo 
Fluxo de Receitas para o Setor de Ser-
viços Financeiros?”) da Capco, consul-
toria global de gestão e tecnologia do 
grupo Wipro especializada no setor de 
serviços fi nanceiros.

“Os ativos digitais, ou criptoativos, 
estão crescendo como classe de ativo 
e como opção de investimentos nos 
portfolios dos bancos. Agora, os NFTs 
também aparecem como possibilidade 
de garantia de contratos. 
Um dos motivos para isso é que, ao 
trafegarem em redes blockchain, per-
mitem operações mais transparentes e 
com menor risco em relação às carac-
terísticas e entrega dessa garantia.
Há outros pontos como o fato de redu-
zirem o número de intermediários, o 
tempo de transações e os custos”, des-
taca Alexandre Bueno, gerente sênior 
da Capco e head do Capco Digital Lab 
São Paulo.

Os NFTs são contratos inteligentes que 
representam um ativo digital – ou até 
mesmo real – único. Uma das princi-
pais diferenças entre uma criptomoeda 
como o bitcoin e um token não- fun-
gível é esses últimos não são inter-
cambiáveis com nenhum outro ativo. 
Em meio à pandemia, muitos ligados 
a artes foram criados e atingiram altos 
preços. Em 2021, o segmento registrou 
vendas de US$ 25 bilhões. 
A Capco explica que os bancos pode-
rão se benefi ciar de blockchain em suas 

operações e, ao mesmo tempo, ter re-
ceita e lucros com a introdução dessa 
nova categoria de produtos em seus 
portfolios.

De acordo com Alexandre Bueno, “a 
observação e atuação em NFTs tam-
bém poderá ajudar bancos a acompa-
nhar no mesmo patamar ou até fi car 
à frente das fi ntechs e outros concor-
rentes, além de ajudar a desenvolver 
sua estratégia de negócios. Produtos 
de renda fi xa, como notas de investi-
mento, por exemplo, podem fl uir com 
segurança pelo blockchain, trazendo 
transparência, facilitando a liquida-
ção perfeita e aumentando a liquidez”, 
completa o executivo.  Por isso, a Cap-
co vê este estágio inicial como uma 
oportunidade de exposição dos bancos 
que querem ter uma vantagem compe-
titiva nesse mercado.

A Capco lembra que muitos NFTs do 
mercado não têm liquidez, portanto, 
também por isso há uma oportunidade 
de negócio para os bancos. Isso porque 
podem criar markeplaces nos quais 
quem tem os tokens os deposita como 
garantia para receber em troca emprés-
timos em moeda fi duciária, as emitidas 
pelos governos, ou mesmo criptomoe-
das. A Capco demonstra que há van-
tagens da garantia NFT, bem como há 
formas de cobrir futuras aplicações de 
fi nanciamento comercial e securitiza-
ção. 

A imagem acima mostra que no caso 
de uso de NFT como garantia, o dono 
do ativo conecta sua carteira à platafor-
ma, escolhe a moeda que deseja receber 
como como empréstimo e transfere seu 
ativo, assinando a transação com sua 
carteira conectada. A plataforma cal-
cula o limite máximo de empréstimo 
para o mutuário de acordo com as con-
dições de crédito escolhidas. Os cre-

dores interessados em determinados 
NFTs fazem ofertas de empréstimos 
tomando esses tokens como garantias. 
Uma vez que a negociação é fechada, o 
NFT é bloqueado e fi cará assim até que 
o empréstimo seja pago integralmente. 
Tudo isso é feito com muita rapidez, 
porque envolve contratos inteligentes, 
ou seja, códigos de comandos.

De acordo com a análise, os bancos po-
dem lucrar e criar novas soluções para 
seus clientes, porque têm potencial de 
fornecer um mercado seguro para os 
proprietários de NFTs. Além disso, po-
dem aumentar a liquidez e apoiar pre-
ços justos para os tokens, aumentando 
a variedade do portfólio e abrindo um 
novo mercado.

A segurança que os bancos trazem é 
importante porque os NFTs têm preços 
diferentes e as pessoas estão dispostas 
a pagar valores diferentes pela mesma 
coisa, por isso a determinação do seu 
preço não é fácil. “Uma vez que ambas 
as partes concordam com os termos, 
o NFT seria depositado da carteira do 
mutuário em uma conta de garantia 
gerenciada pelo banco e o empréstimo 
poderia ser facilitado por meio de um 
contrato inteligente. Ao fornecer um 
mercado seguro para essas transações, 
os bancos podem apoiar colecionado-
res e investidores de várias maneiras, 
incluindo aumentar a liquidez e apoiar 
preços justos para NFTs, aumentando 
assim a variedade de portfólio e abrin-
do um novo mercado de NFTs”, desta-
ca Bueno.

Sobre a Capco
A Capco, empresa o Grupo Wipro, é 
uma consultoria global de gestão e tec-
nologia dedicada ao setor de serviços 
fi nanceiros. Nossos profi ssionais aliam 
pensamento inovador e conhecimento 
incomparável no setor para oferecer 
aos nossos clientes expertise em con-
sultoria, integração de pacotes e tec-
nologias complexas, entrega de trans-
formação e gestão de serviços, para 
o avanço de suas organizações. Com 
nossa abordagem efi ciente e colabora-
tiva, ajudamos nossos clientes a inovar, 
aumentar receitas, gerir riscos e mu-
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danças regulatórias, reduzir custos e 
aprimorar métodos de controle. Somos 
especializados particularmente em ser-
viços bancários, mercados de capitais, 
gestão de patrimônio e investimentos, 
fi nanças, seguros, risco e compliance. 
Nos EUA, também temos prática em 
consultoria no setor de energia. Aten-
demos nossos clientes de escritórios 
nos principais centros fi nanceiros das 
Américas, Europa e Ásia-Pacífi co. Para 
saber mais, visite nosso site website

www.capco.com

Capco - Homepage
Capco is a global management 
and technology consultancy de-
dicated to the fi nancial services 
and energy industries.

www.capco.com
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Construção de marcas: hábito ou ação? – Por : Mônika Vieira é Mentora de Marcas, 
Estrategista de Marketing e coautora dos livros Encontre sua Marca I, Encontre sua 
Marca II e Liderando Junto

A partir de diversos estudos no 
campo da psicologia, vem sen-

do constatada a diferença entre hábi-
to e atitude. Hábitos provocam ações, 
mas muitas vezes tomamos ações que 
podem não ser repetidas e, caso não 
sejam, são deixadas para trás, prejudi-
cando o nosso desempenho em certas 
ações que precisamos tomar para nos-
sa vida. Um exemplo, é a forma como 
alguém divulga seu nome perante o 
mercado.

Muitas pessoas ainda têm a crença li-
mitante que marketing é apenas para 
a sua empresa. Que aplicar estraté-
gias de marketing em nosso próprio 
nome, nossa marca pessoal, é algo fú-
til, símbolo de um ato vaidoso e vazio. 
Durante o período da pandemia do 
COVID-19 comprovou o contrário. 
Marcas empresariais antes não conhe-
cidas, tornaram-se quando seus pro-
prietários contaram suas histórias nas 
redes sociais. Pessoas que foram demi-
tidas ou que perceberam a necessidade 
de mudar de carreira, utilizaram as re-
des para tornar seu principal meio de 
divulgação.

Em questão de meses, recebeu-se uma 
avalanche de lives pelo Instagram, ví-
deos pelo Tiktok, ler notícias pela web 
e deixou-se de lado um pouco a TV 
para conferir vídeos em plataformas de 
streaming e conferir os conteúdos de 

maior audiência no YouTube. Também 
em um curto espaço de tempo, pessoas 
deixaram de ser seguidores para serem 
seguidas. Transformaram-se produto-
ras de conteúdo. Muitos empresários 
e empreendedores fi caram com muito 
medo de se exibirem em excesso. Mas 
o que fazer diante deste sentimento: 
fugir ou enfrentar? Quem enfrentou 
com estratégia, mudando seu compor-
tamento e transformando a divulgação 
da sua marca pessoal na internet em 
um hábito, sem dúvida, não tem o quê 
reclamar. Ou melhor, ainda tem muito 
a alcançar.

 Desta maneira, torna-se cada vez mais 
relevante o papel do marketing dentro 
da estratégia empresarial, seja qual ela 
for. Investir na marca pessoal, vai além 
de produzir uma publicação estetica-
mente no Instagram, um vídeo com 
grandes recursos visuais no Tiktok ou 
encher o Linkedin de compartilha-
mento de perfi s de grandes nomes. É 
entender que faz parte de uma nova 
exigência no processo de construção 
de marcas. E sim de conhecer boas 
histórias. Que para ele, ir na internet 
tornou-se um hábito de aprender e 
conhecer novas histórias. Então, con-
te a sua e depois me conte o resultado, 
combinado?
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Mallory vencedora do Prêmio IEL de Estágio 2022, na categoria 
Empresa Inovadora

A Mallory, indústria referência na 
produção de eletroportáteis no 

Brasil, 

é uma das grandes vencedoras do Prê-
mio IEL de Estágio 2022. A gigante va-
rejista venceu na categoria “Empresa 
Inovadora”. A premiação, promovida 
pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), teve 
como objetivo reconhecer empresas 
com ideias de inovação e desenvolvi-
mento de carreira de jovens talentos 
nos âmbitos profi ssional e acadêmico.

O resultado foi divulgado no dia 11 
de outubro, na sede da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). 
A Mallory acredita e revela novos ta-
lentos através da parceria com o IEL 
Ceará.

“Apostando nesses jovens, acreditamos 
que estamos contribuindo com um fu-
turo melhor e mais cheio de possibili-
dades. Sabemos que esse é o caminho 
certo a se seguir, e o Prêmio IEL de Es-
tágio é a comprovação disso. 

Nossa parceria com a IEL é permeada 
pelo compromisso no desenvolvimen-
to das competências técnicas, profi s-
sionais e humanas dos nossos estagiá-
rios”, destaca Annette de Castro, Vice 
Presidente da Mallory.
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Microsoft  abre novo Data Center para atender demanda do Dynamics 365

A expansão da cobertura de Nuvem no 
País vem para apoiar a aceleração de 
serviços digitais e da Transformação 
Digital que aconteceu nos últimos anos

A Microsoft  anunciou a expansão 
da infraestrutura dos serviços de 

Dynamics 365 e Power Platform com 
um novo Data Center no Brasil, cuja 
localização não foi revelada. A expan-
são da cobertura de Nuvem no País 
vem para apoiar a adoção desses ser-
viços pelos clientes da Microsoft , que é 
fruto da aceleração de serviços digitais 
e da Transformação Digital que acon-
teceu nos últimos anos. Clientes como 
a Zurich Seguros, Natura e Fleury têm 
se benefi ciado das funcionalidades do 
CRM Dynamics 365 e dos serviços 
online do Power Platform (Power BI, 
Power Apps e Power Automate) nos 
últimos meses e essa expansão de in-
fraestrutura vem atender à crescente 
demanda pelo uso da plataforma de 
Experiência do Cliente da Microsoft .

“Ao longos dos últimos dois anos, te-
mos expandindo os investimentos no 
Brasil em capacidade computacional 
dos nossos Data Centers e serviços dis-
ponibilizados aos nossos clientes. 
O que estamos anunciando se refere ao 
Dynamics 365 e Power Platform”, disse 
Marcondes Farias, diretor de Produ-
tos de Dynamics e Power Platform na 
Microsoft  Brasil. “Há dois anos anun-
ciamos a expansão computacional no 
Brasil da plataforma Azure de infraes-
trutura em Nuvem, na sequência habi-
litamos a expansão da capacidade local 
de nossa suíte de produtividade e tra-
balho moderno Offi  ce 365/Microsoft  
365, Outlook e Teams. Agora, estamos 
anunciando a expansão para o Dyna-
mics 365 e Power Platform”, explicou 

Farias.

O vendedor, ao fi nal de uma reunião 
que fez via Teams, por exemplo, ele não 
precisa anotar absolutamente nada. 
Toda a gravação foi feita, transcrita 
para o português do Brasil e é automa-
ticamente armazenada dentro do CRM

Além disso, a Microsoft  também apre-
sentou novas funcionalidades do Dy-
namics 365, plataforma de negócios 
inteligente, como uma ferramenta de 
marketing (CRM) em tempo real com 
o intuito de possibilitar a construção de 
jornadas focadas no cliente, baseadas 
em dados e Inteligência Artifi cial, para 
melhorar a experiência dos comprado-
res, sejam em lojas físicas ou digitais.

Outra novidade anunciada foi a dis-
ponibilidade a clientes brasileiros do 
módulo de atendimento Omnichan-
nel dentro do Dynamics 365 Custo-
mer Service, que contribui para que as 
empresas  possam oferecer ao cliente 
uma experiência de serviço contínua, 
de ponta a ponta, dentro de uma única 
solução construída na Nuvem da Mi-
crosoft , fornecendo suporte consisten-
te e conectado entre diferentes canais 
de atendimento.

Com a funcionalidade de Omnicanali-
dade (Omnichannel), os profi ssionais 
conseguem atender vários clientes em 
diferentes canais, dentro do ambiente 
Dynamics 365, além de terem  a vanta-
gem de suporte de mensagens digitais 
para o Microsoft  Teams e outros ca-
nais como os aplicativos de mensagens 
instantâneas, recebem notifi cações de 
mudança no sentimento da mensagem 
e categorização rápida da resposta. 
Com isso, os times terão subsídio para 
atender da maneira mais correta e com 
efi ciência a dúvida do cliente. Além 
disso, a nova ferramenta está com me-
lhorias na experiência omnichannel de 
supervisores, que conta com funcio-
nalidades focadas na produtividade e 
permite o gerenciamento da distribui-
ção de tarefas entre os profi ssionais de 
vendas.

“Nos últimos 20 anos o relacionamen-

to com o cliente mudou absurdamente. 
O modelo anterior de gestão do rela-
cionamento era basicamente estática, 
com informações estáticas. Hoje, os 
dados são o grande diferencial para 
oferecer uma experiência hiperperso-
nalizada, cada pessoa no mercado quer 
uma experiência personalizada. Para 
isso, é preciso ter uma plataforma com 
dados, IA e colaboração”, comentou 
Farias.

Segundo o executivo, outra novidade 
é que o Microsoft  Viva Sales, app de 
experiência do Microsoft  Viva focado 
no time de vendas, também integra os 
recursos do Dynamics 365. O Viva Sa-
les une o CRM de vendas ao Microsoft  
365 e ao Microsoft  Teams diretamente 
no fl uxo de trabalho, permitindo que 
os vendedores economizem tempo e 
retornem a fazer o que mais amam, 
conectar-se com clientes e fechar ne-
gócios.

O Viva Sales foi projetado para maxi-
mizar a produtividade do vendedor. 
A plataforma fornece, em tempo real, 
o contexto de negócios a partir do sis-
tema de CRM do vendedor no Micro-
soft  Outlook e no Teams, reduzindo o 
tempo gasto em busca de informações 
relevantes e conecta com facilidade as 
equipes de vendas e os negócios em 
andamento, agilizando o comparti-
lhamento de conhecimento e uma co-
laboração mais efi ciente. Além disso, 
melhora a tomada de decisão de um 
vendedor com insights alimentados 
por IA que otimiza o engajamento dos 
clientes. Tudo isso eliminando o ônus 
das atualizações manuais do CRM, au-
mentando assim a produtividade da 
equipe de vendas.

“Com o Microsoft  Viva Sales, ofere-
cemos o que há de mais moderno em 
tecnologia de IA e dados da Micro-
soft . O vendedor, ao fi nal de uma reu-
nião que fez via Teams, por exemplo, 
ele não precisa anotar absolutamente 
nada. Toda a gravação foi feita, trans-
crita para o português do Brasil e é au-
tomaticamente armazenada dentro do 
CRM. Se ele falou que iria mandar uma 
proposta hoje, fi ca como uma tarefa no 
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Outlook, com alertas de que é preciso 
enviar a proposta hoje. Será que falei 
muito a palavra desconto nesta reu-
nião? Talvez eu não deva dar tanto des-
conto nessa negociação. 
O sistema alerta que se está falando 
muito tais termos, ou que o tom de voz 
do cliente era de insatisfeito ou satis-
feito. 
Vejam onde chegamos em termos de 
inovação no mercado de vendas”, 
ressaltou Farias.

Serviço
www.microsoft .com
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País pode aumentar investimentos em serviços em Nuvem até dezembro
A solução em Nuvem necessita de pouca 
manutenção e reduz também o consumo 
de energia, assim como não necessita de 
estrutura física no escritório

Nos últimos anos, a Transformação 
Digital tem crescido e impulsio-

nado as empresas a investirem em so-
luções de armazenamento em Nuvem.
Atualmente, o Brasil ocupa o décimo 
lugar mundial em adoção desse tipo 
de serviços, mas em comparação a ou-
tros países da América Latina, o País 
é o maior investidor. Segundo a Gart-
ner, os gastos mundiais com armaze-
namento em Nuvem devem atingir 
US$500 bilhões de dólares em 2022 e 
cerca de US$ 600 bilhões em 2023.

Para Paulo Chabbouh, CEO da L5 Ne-
tworks, empresa que atua no desen-
volvimento de soluções de comunica-
ção em Nuvem, o investimento nessas 
ferramentas é de extrema importância. 
“Muitos são os benefícios que o inves-
timento em tecnologias em Nuvem po-
dem oferecer para as empresas. É por 
este motivo que sempre vemos uma 
curva ascendente quando falamos so-
bre adoção destas práticas. Recente-
mente, dobramos o investimento para 
a ampliação de nossa própria Nuvem”, 
comenta Chabbouh.

A solução em Nuvem necessita de pou-
ca manutenção e reduz também o con-
sumo de energia, assim como não ne-
cessita de estrutura física no escritório

Para o CEO, entre as principais vanta-

gens que a implementação do serviço 
em Nuvem pode promover para as em-
presas está a redução de custos. 
Um dos pontos que mais chama aten-
ção dos empresários é a redução do va-
lor gasto com os servidores físicos. 
A solução em Nuvem necessita de pou-
ca manutenção e reduz também o con-
sumo de energia, assim como não ne-
cessita de estrutura física no escritório. 
Além disso, a solução é customizável, 
a empresa pode contratar a quantida-
de de armazenamento necessária e au-
mentar conforme novas realidades.

Outra vantagem importante é a facili-
dade de implementar jornadas de tra-
balho remotas ou híbridas, oferecendo 
aos colaboradores conforto, segurança 
e liberdade. O sistema de armazena-
mento em Nuvem está disponível em 
qualquer lugar do mundo e a qualquer 
hora do dia, possibilitando também 
o anywhere offi  ce, sistema em que os 
colaboradores podem prestar serviços 
de diferentes localidades, necessitando 
apenas de acesso à internet.

Outro item apontado por Chabbouh é 
a mão de obra qualifi cada. “Por conta 
do anywhere offi  ce, a localização de 
bons colaboradores deixa de ser um 
empecilho para contratação. Ou seja, é 
possível montar um time com os me-
lhores especialistas da área, mesmo 
que residam em diferentes estados e até 
países”, explica.

Segurança de Dados é mais um ponto 
listado. Apesar destes sistemas de ar-
mazenamento permitirem acesso aos 
Dados da empresa pela internet, a Se-
gurança de Dados oferecida por esse 
serviço é igualmente efetiva como as 
encontradas em sistemas on-premise. 
Além disso, as soluções em Nuvem tem 
sistemas de segurança modernizados e 
descentralizados, que evitam a perda 
total de informações de uma empresa, 
em casos de falhas, por exemplo.

“Ainda existem muitos empresários 
que têm dúvidas em relação à transfor-
mação digital e por isso podem perder 
vantagem competitiva no mercado e 
acabar fi cando para trás. A moderni-
zação tem relação com o crescimento 

das empresas, com evolução”, fi naliza o 
executivo.

Em atividade desde 2005, a L5 Ne-
tworks é uma empresa brasileira que 
investe no desenvolvimento de tecno-
logia e entrega ao mercado soluções 
que aliam alta tecnologia à redução de 
custos, como soluções em telefonia IP, 
PABX em Nuvem, CRM, terceirização 
de TI e Private Cloud, dando suporte a 
empresas de qualquer porte e segmen-
to.
Serviços
www.l5.com.br
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Home offi  ce e coworking impulsionam mercado imobiliário na Baixada Santista

Executivos deixam os grandes cen-
tros para morar no litoral, ganhan-

do qualidade de vida sem perder pro-
dutividade

Perante a fl exibilização dos regimes 
profi ssionais para o modelo híbrido 
ou home offi  ce, o Apto percebeu o au-
mento da procura de imóveis novos 
em Santos, onde registou um cresci-
mento de 28% no número de usuários, 
entre 2021 e 2022. Atualmente, a em-
presa anuncia 10 empreendimentos na 
cidade e 21 em toda a região da Baixa-
da Santista. Destes, cinco são do perfi l 
Econômico, doze de Médio Padrão e 
quatro de Alto Padrão (dois deles em 
Santos).

Com relação ao status da obra destes 
empreendimentos em toda a Baixada, 
9 dentre os 21 estão entregues e pron-
tos para morar (8 deles em Santos). 
Outros 7, em Construção e 5 ainda em 
fase de Lançamento.

Preferências do público

Sobre o status de obra dos imóveis, em 
2022 (jan-ago), a preferência do públi-
co foi de:

Em Santos

50% dos usuários optaram por empre-
endimentos na fase de lançamento
43% por imóveis prontos
7% na fase de construção
No total da Baixada Santista
64% buscaram imóveis em construção
22% optaram por imóveis em lança-
mento
14% por imóveis prontos para morar
A respeito do padrão dos imóveis:

Em Santos
63% de quem utilizou o Apto buscou 
imóveis Econômicos
31%  buscaram imóveis de Médio Pa-
drão
6% de Alto Padrão
No total da Baixada Santista
72% buscou empreendimentos de Mé-
dio Padrão
26% Econômicos
2% de Alto Padrão

 Co-workings mais populares

Estes novos imóveis na Baixada Santis-
ta vem atraindo moradores não apenas 
do litoral, mas também famílias paulis-
tanas que com os novos regimes pro-
fi ssionais que permitem a execução de 
atividades em qualquer lugar, se mu-
dam dos grandes centros em busca de 
melhor qualidade de vida.

Neste cenário, o BeerOrCoff ee regis-
trou um crescimento de aproximada-
mente 370% na procura por coworkin-
gs na cidade de Santos e 104% de 
aumento no número usuários dos es-
paços compartilhados na região. Ao 
todo, o marketplace conta com mais de 
1500 coworkings em todo o país, sen-
do que desses, oito são localizados em 
Santos.
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Os bastidores dos divórcios corporativos – Por, Patrícia Barroso é conselheira cer-
tifi cada pelo IBGC e diretora na Bradha, gestão estratégica e de pessoas

A produção de séries e fi lmes nos colo-
ca frente a realidade dos fatores que 

motivam o divórcio na vida conjugal. Seja 
na comédia, no romance ou no drama, 
independente do gênero, a abordagem 
busca referência nas difi culdades do rela-
cionamento a dois. Nas telas os enredos 
exibem casos de infi delidade, discussões 
por diferenças culturais e de classes sociais 
e até mesmo a interferência das famílias no 
relacionamento a dois.

No ambiente empresarial, o divórcio é 
também uma situação que envolve ques-
tões de relações interpessoais. Mais conhe-
cido como cisão, etimologicamente deriva 
do latim “scissio,onis“, com o sentido de 
rompimento”,  a palavra cisão é conside-
rada uma operação societária. Segundo o 
Art. 229 da Lei 6.404/1976, cisão  é a ope-
ração pela qual a companhia transfere par-
celas do seu patrimônio para uma ou mais 
sociedades constituídas para esse fi m ou 
já existentes, extinguindo-se a companhia 
cindida.

Mas aqui o nosso objetivo é discorrer sobre 
fatores que motivam as operações de cisão 
em empresas de capital fechado, familia-
res ou não. Como profi ssional atuante em 
empresas de gestão familiar, vale a pena a 
discussão incluindo também demais orga-
nizações de capital fechado conceituadas 
como não familiares. 
Nesse sentido, as operações de cisão são 
temas abordados na literatura das disser-
tações de mestrado e teses de doutorado a 
partir de vários vieses. Aqui, neste artigo, o 
meu recorte pretende abordar os detalhes 
subjetivos que muitas vezes aparecerem 
listados nos famosos e não publicados ca-
pítulos dos pequenos detalhes.

Em muitos momentos presencio discor-
dâncias societárias que podem ser classi-
fi cadas a nível estratégico. Podemos elen-
car aqui as diferenças de visão de futuro, 
o perfi l de risco dos sócios, o momento de 
vida pessoal, a capacidade de investimento 
e reinvestimento, a necessidade de retirada 
de lucros entre muitos outros fatores que 
inviabilizam a continuidade da sociedade. 
As motivações estratégicas são normal-
mente mais perceptíveis e, portanto, mais 
fáceis de serem analisadas e levadas a dis-
cussão com foco no entendimento da in-
sustentabilidade do formato societário.

Mesmo que essas diferenças acompanhem 
a constituição inicial do negócio junta-
mente com o conjunto de crenças e valo-
res dos sócios, no início elas são ignoradas 
parcial ou mesmo totalmente. 
Esse é um dos motivos pelos quais as me-
lhores práticas de gestão empresarial reco-
mendam a título de suporte à abertura de 
novos negócios a utilização de ferramentas 
básicas como, por exemplo, os estudos de 
viabilidades e os bons e velhos modelos de 
negócios.

As instituições que fomentam o empreen-
dedorismo indicam ainda, os estudos de 
perfi s comportamentais como prática de 
análise do comportamento de cada sócio 
a fi m de minimizar os riscos de desalinha-
mento dos sócios. É bastante provável que, 
como nos relacionamentos das pessoas fí-
sicas, se essas práticas fossem adotadas à 
rigor, muitas sociedades teriam sequer saí-
do do campo das ideias.

Os casamentos das pessoas jurídicas são 
complexos, envolvem todos os aspectos da 
gestão de negócios para além das questões 
societárias. Muitas empresas de capital fe-
chado não se enquadram no conceito de 
empresa de gestão familiar, que na minha 
defi nição são aquelas que investem parte 
ou total do capital da família no negócio 
que é gerido por membros da própria fa-
mília. A proximidade dos eixos família, 
negócio e sociedade muito bem trabalhada 
pelo escritor John Davis na tríade dos três 
círculos, não é exclusividade da empresa 
familiar.

Na minha experiência, muitas empresas 
de capital fechado, conceituadas na teoria 
como não familiares, apresentam relações 
interpessoais muito próximas a de uma fa-
mília na gestão do negócio. Nesses casos 

os complicadores podem ser potenciali-
zados dada a realidade multidimensional 
dos interesses envolvidos. 
Nessa perspectiva o divórcio empresarial 
pode apresentar bastidores de particulari-
dades táticas a operacionais.
 Sem contar que questões de ego e de po-
der podem atuar como pano de fundo dos 
fatores que motivam as operações de cisão 
em empresas brasileiras de vários portes e 
segmentos.

A alusão ao termo bastidores busca subsí-
dios na proposta de que é nos detalhes não 
ou pouco revelados nas pesquisas previa-
mente estruturadas que as empresas desfa-
zem as suas relações societárias. 
A analogia ao termo divórcio compara di-
retamente as relações de sócios aos sabores 
e dissabores dos relacionamentos pessoais 
e enfatiza, portanto, a relevância do mo-
nitoramento constante da satisfação dos 
fundadores, sócios e/ou investidores em 
relação a questões subjetivas considera-
das na rotina dos casamentos empresariais 
como irrelevantes.

Nesta perspectiva, fi ca aqui a minha re-
fl exão: estamos nós, atores de governança 
corporativa preparados para auxiliar as 
sociedades nos processos de avaliação da 
percepção dos detalhes subjetivos que dia 
após dia, ano após anos contribuem para a 
famosa gota d’agua que emolduram os bas-
tidores dos divórcios corporativos?
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Entrevista com Fernando Moulin, partner da Sponsorb, professor e especialista 
em negócios, transformação digital e experiência do cliente

Revista Empresários - Até que ponto o 
metaverso pode infl uenciar nos resul-
tados do e-commerce?

Fernando Moulin _ Neste momen-
to, a infl uência real será “nenhuma”. 
Ainda antevejo alguns anos para que o 
metaverso de fato se torne mais massi-
fi cado, a partir da crescente miniaturi-
zação dos sensores (para inclusão nos 
dispositivos físicos – hardware – que 
viabilizarão a conexão ao metaverso), 
do avanço das redes 5G e sua altíssima 
conectividade, do desenvolvimento 
de estudos de caso e para que haja um 
número maior de consumidores neste 
novo ambiente de consumo.

Porém, normalmente quando este tipo 
de tecnologia atinge o seu “ponto de 
infl exão” na curva de crescimento, esse 
processo ocorre em velocidade expo-
nencialmente crescente. E aí sim vere-
mos um rápido crescimento da parti-
cipação de interações de consumo no 
metaverso dentro do total das transa-
ções via e-commerce.

Portanto, tenho sido um grande defen-
sor de que as marcas precisam desde 
já realizar testes no metaverso, para 
ir aprendendo e cocriando com seus 
consumidores enquanto a tecnologia 
ainda é uma novidade, para capturar 
mais valor rapidamente durante a ace-
leração que potencialmente virá daqui 
por diante.

Revista Empresários -  Como os em-
preendedores e varejistas podem utili-
zar a realidade aumentada a favor do 
seu negócio?

Fernando Moulin - A realidade au-
mentada, cada vez mais viabilizada 
tecnicamente e que tem tudo para ser 
uma das primeiras tecnologias a ser 
adotada em larga escala (junto com 
a realidade virtual) conforme avança 
a expansão das redes 5G, possibilita 
a interação virtual com mercadorias, 
produtos, serviços e quaisquer experi-
ências de consumo para exploração de 
funcionalidades, características, casos 
de uso e muito mais.

Como o varejo basicamente consiste 
cada vez mais em prover experiências 
engajadoras e altamente personaliza-
das para os consumidores, antevejo 
que a realidade aumentada possibilita-
rá um leque amplo de soluções dos va-
rejistas para aumentar a conversão em 
compra de seus clientes: experimenta-
ções de produtos e serviços altamente 
fi dedignas, demonstrações, pré-venda, 
cocriação de funcionalidades e caracte-
rísticas individualizadas, e muito mais.

Por exemplo, imagine as possibilidades 
que uma incorporadora passa a ter de 
demonstrar o projeto de seu empreen-
dimento para um potencial compra-
dor, navegando virtualmente pelo de-
corado, pelas áreas comuns do projeto, 
integrando o stand de vendas com uma 
extensão digital da experiência, ou 
mesmo no caso do metaverso facilitan-
do a criação de comunidades virtuais 
de moradores ou pessoas do bairro... 
enfi m, uma miríade de possibilidades.

Revista Empresários - O que deve ser 
considerado ao implementar o meta-
verso em um empreendimento?

Fernando Moulin - Principalmente 
que ainda se trata de algo muito novo, 
com um conjunto de soluções técnicas 
(hardware, soft ware) em desenvolvi-
mento, e que hoje se aproxima mais 
das experiências coletivas vivenciadas 
através de plataformas como Roblox, 
Gather ou de games, e que ainda levará 
alguns anos para amadurecer em for-
matos escaláveis e mais “defi nitivos”. 
Assim sendo, minha principal reco-
mendação é a realização de muitos tes-

tes práticos e projetos com a fi nalidade 
principal de aprender mais sobre as 
possibilidades que advirão desta nova 
realidade e para aumentar o engaja-
mento com consumidores em poten-
cial. O metaverso deve ser encarado, 
por hora, como um grande campo de 
testes para o futuro.

Revista Empresários -  Você acredita 
que a inteligência artifi cial pode mudar 
o relacionamento entre consumidor/
cliente e o empreendedor?

Fernando Moulin - Certamente. E 
isso já é muito mais real do que ima-
ginamos. A maior parte das pessoas 
tende a associar inteligência artifi cial a 
processos altamente robotizados e dis-
tantes de nosso dia a dia, mas de fato 
é uma técnica de aplicação corriqueira 
em muitas situações de nosso dia a dia, 
como navegar e interagir em uma rede 
social, ou mesmo quando nosso smar-
tphone fi ltra fotos automaticamente na 
galeria.

A inteligência artifi cial irá ser funda-
mental para possibilitar personaliza-
ção em escala e níveis de serviço cada 
vez melhores – desejos totalmente em 
linha com os manifestados por qual-
quer extrato de consumidores, de to-
dos os segmentos de negócio. 

Para o empreendedor, a aplicação de 
IA poderá signifi car campos de efi ci-
ência em escala, aumento do grau de 
inteligência no uso dos dados associa-
dos a seu negócio, e ganhos fi nanceiros 
através de receitas incrementais, de-
senvolvimento de novas soluções para 
os clientes, ou reduções de custo.

Revista Empresários - Quais são os 
principais desafi os que você imagina 
que as empresas poderão ter com esta 
entrada no metaverso?

Fernando Moulin - Acho que a con-
solidação do metaverso como uma 
nova dimensão de vida, e não somente 
de negócios, fará com que as fronteiras 
entre os mundos “físico” e “digital” se 
tornem cada vez mais difusas, princi-
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palmente para as novas gerações, que 
já nasceram em um mundo pós-surgi-
mento da internet e com a conectivida-
de em formato móvel (celulares conec-
tados) estabelecida.

Os desafi os serão de toda sorte e na-
tureza, pois talvez esta venha a ser a 
maior mudança na história da huma-
nidade em termos de hábitos e possi-
bilidades.

Alguns dos principais deles certamen-
te passarão por:

- Necessidade de conhecimento do uso 
de tecnologia e dados por todos os pro-
fi ssionais da organização;
- Reinvenção dos produtos e serviços 
para captura de valor no digital/meta-
verso;
- Desenvolvimento de nova cultura 
corporativa, inclusive apoiada por 
reuniões virtuais entre times/pessoas 
em vários lugares fi sicamente distan-
tes entre si e baseada em competências 
técnico-atitudinais essenciais a esta re-
alidade;
- Ressignifi cação do conceito de Cen-
tralidade no Cliente (seu cliente pode-
rá preferir se denominar como um ava-
tar de dinossauro, por exemplo, e não 
por um nome ou foto) e de toda a pro-
posição de valor necessária para prover 
experiências excepcionais aos clientes;
- Inovação aplicada e em tempo real;
- Cultura de teste e aprendizagem con-
tínuos;
- Integração dos meios de pagamento 
com todas as possibilidades oriundas 
do DeFi (Decentralized Finance).
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Pesquisa de comportamento precisa ser humanizada para traduzir realidade  Por: 
Julia Ades é fundadora e head de conteúdo da APOEMA.

Falar sobre comportamento huma-
no é complexo e envolve muitas 

emoções, principalmente porque os 
consumidores são, antes de tudo, seres 
humanos. Nesse contexto, a pesquisa 
de comportamento de consumo tor-
na-se uma ferramenta de compreensão 
e aprofundamento fundamental. En-
tender quem são e em quais contextos 
vivem explica muito sobre o que e por 
que consomem.

Vivemos na era da informação e os to-
madores de decisão são bombardeados 
com dados, números e projeções. Mas 
há pouca pessoalidade, personalização 
e proximidade. Humanizar o consu-
midor investigando o que vai além do 
foco do estudo é importante para uma 
visão ampla sobre os sentimentos, pe-
culiaridades e até contradições com-
portamentais - e para que, assim, cada 
cliente tenha mais autonomia nas deci-
sões estratégicas dos negócios. 

Um estudo que consiga aproximar o 
mundo corporativo de diferentes rea-
lidades e que possa servir como trans-
porte de aproximação ao universo do 
seu público é extremamente importan-
te. Mas tudo isso só acontece quando é 
de verdade: quando a própria agência 
de pesquisa incorpora essas caracterís-
ticas internamente, com equipes hu-
manas e integradas, que se envolvem 
em todas as etapas do processo; com 
visões amplas e holísticas que possibi-
litam compreender além daquilo que 
se mostra; ter espaço para que a criati-

vidade e sensibilidade dialoguem com 
o que está sendo feito.

Para criar esse resultado na prática é 
preciso humanizar o estudo do começo 
ao fi m, mergulhando em uma investi-
gação que vá além do objetivo do pro-
jeto. Para isso, é necessário enxergar 
cada um dos entrevistados como uma 
pessoa única e entender que há muito 
mais por trás do que é falado. 

A humanização pode estar atrelada 
a todos os passos do processo: desde 
uma equipe sensível e criativa, pas-
sando por uma moderação próxima, 
pessoal e descontraída, até entregas 
que saiam do lugar comum e que con-
tem com materiais audiovisuais, mini-
documentários, revistas fotográfi cas, 
pôsteres, episódios de podcast e tan-
tos outros formatos criativos. Assim, 
é possível levar um pouco mais do ser 
humano que existe por trás de cada 
consumidor. 

Não faz sentido categorizar o consumi-
dor em caixinhas: precisamos abrir es-
paço, não fechar. Compreender a plu-
ralidade e a complexidade das pessoas 
e, assim, ter um olhar que vê além e que 
é, inclusive, mais justo e verdadeiro.
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A importância da assessoria jurídica em caráter preventivo, no âmbito médico, clínico 
e hospitalar – Por: Murilo Aranha é advogado do Warde&Aranha Advogados

No que diz respeito ao aspecto pre-
ventivo jurídico, é notório que, 

com o advento da pandemia, os casos 
por erro médico aumentaram signifi -
cativamente. A judicialização de cau-
sas envolvendo direito médico/erro 
médico, em muitos casos, poderia ser 
amenizada se/ou reduzida considera-
velmente se amparada por profi ssio-
nais qualifi cados, no caso, especialistas 
em Direito Médico.

Segundo a Federação Brasileira de 
Hospitais, o Brasil de 2021 registrou 
mais de 470 mil judicializações por 
erro médico, de acordo com os dados 
apresentados pelo Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ.

Outro dado importante é o Relatório 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que apresenta o aumento de 
ocorrência de erros médicos em todo 
o mundo. Segundo o relatório, as víti-
mas são sobretudo pessoas de camadas 
sociais mais pobres. Outro estudo, o 
Segundo Anuário de Segurança Assis-
tencial Hospitalar no Brasil, do Insti-
tuto de Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS OMS,  mostra que cinco pessoas 
morrem a cada minuto por erro médi-
co.

Evidente que, com a pandemia, os ca-
sos tiveram aumento signifi cativo, até 
mesmo por conta do colapso nos siste-
mas de saúde. Contudo, isso não afasta 
a necessidade de prevenção, seja por 
parte dos médicos, clínicas e/ou hos-
pitais.

Com a inobservância dos preceitos le-
gais e a falta de prevenção, o resultado 
foi o aumento das representações judi-
ciais e administrativas, que transitam 
em primeiro momento nos Conselhos 
Regionais de Medicina, divididos em 
sindicância e procedimentos éticos 
disciplinares.  No primeiro, há análise 
dos fatos e de todo conteúdo probató-
rio material, para apurar eventual falha 
médica que, após constatada, torna-
-se um processo ético profi ssional que 
possui o condão de responsabilizar mé-
dicos, clínicas e/ou hospitais, podendo 
gerar eventualmente suspensões, inter-
dições cautelares e até mesmo sanções 
mais graves, como expulsão.

Boa parte dos médicos, clínicas e hos-
pitais deixam de dar a devida impor-
tância às sindicâncias quando lhes são 
direcionadas - um erro muito comum, 
pois acreditam que, por ser um pro-
cesso de apuração, o seu acompanha-
mento pode ser feito de forma despre-
tensiosa, sem muita preocupação. De 
fato não há uma responsabilização e/
ou sanção.

Ocorre que há casos em que muitos dos 
envolvidos negligenciam a contratação 
de um corpo jurídico qualifi cado, por 
crer que aquele procedimento admi-
nistrativo não representa um risco de 
fato naquele momento.

Resultado: são instauradas as sindi-
câncias que, em razão da inexistência 
de defesa e/ou manifestação (dependo 
da gravidade) são transformadas em 
processos ético-profi ssionais, junto aos 
Conselhos Federais De Medicina, o 
que para médicos, clínicas e hospitais, 
representa um risco jurídico conside-
rável. Isso porque boa parte dos erros 
médicos, por exemplo, são motivos de 

causas que representam no mínimo 
entre R$ 100 mil a R$ 400 mil reais 
em valor de causa (segundo nossa ju-
risprudência), podendo, ainda, atingir 
cifras maiores. Desta forma, é inegável 
a importância da atuação jurídica de 
forma preventiva, a fi m de minimizar 
riscos.
Ou seja, o que momentaneamente pa-
rece não ser um problema, muitas ve-
zes acaba levando os envolvidos a uma 
exposição desnecessária. Até mesmo 
porque há nítido desconhecimento 
dos meios de solução de confl itos, que 
antes mesmo de serem instauradas as 
sindicâncias (esfera administrativa) 
poderiam ter sido solucionadas de for-
ma extrajudicial, caso o setor jurídico 
atuasse de forma preventiva, haja vista 
que estão sempre atentos às alterações 
legislativas e/oujurisprudenciais, para 
que, assim, depois de amparados, não 
tivessem seus nomes vinculados des-
necessariamente a casos que sequer 
deveriam fi gurar passivamente.

Portanto, da inobservância destes as-
pectos, assim como a falta de assesso-
ria jurídica preventiva, temos diversos 
médicos, clínicas e hospitais sofrendo 
impactos econômicos consideráveis, 
resultando, ainda, em condenações, 
suspensões e/ou interdições cautelares, 
que poderiam ter sido afastadas, caso 
tivessem o respaldo jurídico adequado. 
Sendo assim, conclui-se que as áreas 
do direito funcionam como um meca-
nismo unifi cado, que convergem entre 
si e, se não observados, poderão repre-
sentar danos irreversíveis.



65



66

Por que é importante e como fazer uma boa gestão de compras?

A gestão de compras de uma empre-
sa é toda e qualquer atividade que 

envolva organização, planejamento e 
aquisição de recursos para o negócio. 
Por isso, é um setor que possui a res-
ponsabilidade de fazer o gerenciamen-
to da cadeia de suprimentos de forma 
otimizada, integrando e estabelecendo 
o relacionamento entre diferentes ele-
mentos e pessoas.

Mas o grande trunfo está em fazer 
compras assertivas. Parece simples fa-
lando, mas é necessário fi car atento a 
pontos relevantes do processo. 
O ideal é sempre começar comparando 
as vendas dos últimos meses e fazendo 
uma previsão de quanto será necessá-
rio comprar para suprir as demandas 
futuras. Dessa maneira, pode-se evitar 
excessos e desperdício.

Claro que essa análise só será possível 
se todas as vendas da empresa estive-
rem organizadas, ou seja, reunidas em 
um ERP (Enterprise Resource Plan-
ning, um sistema integrado de gestão 
empresarial) ou planilha. Se houver 
alguma transação que fi cou para trás e 
não foi registrada, a análise acaba in-
certa e pode ocasionar compras equi-
vocadas.

Nesse cenário, a vantagem do ERP é a 
facilidade em compilar vendas passa-
das, deixando a rotina mais ágil. 
Com essas informações em mãos e sa-
bendo a quantidade de cada produto 
no estoque, fi ca prático construir o re-
latório com as necessidades de compra.
 Isso porque ele compara os dados para 
prever se existe a necessidade de algu-
ma compra para suprir demandas de 
vendas futuras considerando um pe-

ríodo determinado. Um sistema ERP 
ajuda nessa análise com poucos cli-
ques, diferente da planilha, que gera 
muito mais trabalho ao lojista.

De forma resumida, temos como 
exemplo:

Em estoque: 15 unidades

Média de venda nos últimos 3 meses: 
10 por mês

Estoque que deve ser comprado para 
suprir 2 meses de vendas: 5 unidades 
(São necessárias 20, mas já existem 15 
em estoque).*

*É claro que esse seria o estoque exato 
e necessário caso a empresa venda 
exatamente 10 unidades ao mês, man-
tendo o seu histórico de vendas. 
Não deixe de verifi car a necessidade de 
comprar algumas unidades a mais para 
possíveis promoções ou campanhas 
para alavancar as vendas.

Quando um bom planejamento 
de compras é feito, é possível:

*Otimizar os resultados do negócio;
*Manter o alinhamento com o planeja-
mento do setor fi nanceiro;
*Diminuir a necessidade de utilização 
do capital de giro;
*Reduzir perdas no estoque;
*Aumentar a produtividade;
*Evitar compras em excesso.
Concluindo, uma boa gestão de com-
pras pode se relacionar diretamente 
com diferentes setores da empresa, 
indo do fi nanceiro até o atendimento 
ao cliente, e impactando essas áreas. 
Isso porque, quando o negócio não 
possui a capacidade de atender às de-
mandas do mercado, vai surgir uma 
queda na competitividade do segmen-
to e na satisfação do consumidor.

• Fábio Ieger é empreendedor e 
apaixonado por tecnologia. Adminis-
trador de empresas, sabe o quanto é 
desafi ador o dia a dia para manter um 
negócio em atividade em um país com 
instituições fi nanceiras que em nada 
ajudam o pequeno e médio empresá-

rio. Para levar soluções sustentáveis e 
realistas a esse público, fundou a fi n-
tech iCertus, que utiliza dados do seu 
soft ware de gestão para conceder em-
préstimo e capital de giro para os que 
mais necessitam de ajuda, e esbarram 
em análises injustas. 
Para mais informações, 
acesse https://www.icertus.com.br/
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Revista Empresários (inserir ao lado da matéria da Mallory

Crescimento do mercado de 
facility management -Por Luís 
Souza, diretor de Operações da 
FIX Serviço

O mercado global de facility mana-
gement deve registrar uma taxa de 

crescimento anual composta de 4,66% 
entre os anos de 2022 e 2027. Os dados 
são do estudo que acaba de ser publi-
cado pelo ReportLinker, empresa de 
tecnologia que utiliza inteligência arti-
fi cial para realizar pesquisas de merca-
do, fornecendo dados e previsões para 
os mais diversos setores.

O refl exo desse crescimento certamen-
te chegará até nós. Acreditamos em um 
número ainda amais otimista, motiva-
do por uma série de situações:

1ª: Covid

A pandemia trouxe mais atenção ao 
tema sanitização de ambientes. 
Os processos mudaram, as empresas 
passaram a compreender a real im-
portância desse serviço, gerando assim 
mais debates e investimentos reais nes-
se setor.

2ª: Construção e modernização 
de infraestrutura

O setor de construção civil vem acele-
rando nossa economia. A expectativa 
no início de 2022 era de 2% e hoje já 
superamos os 3,5% de crescimento. 
E os bons ventos não param de soprar a 
favor. Em 2021, estudamos muito esse 
mercado, preparamos e redesenhamos 
nossa estrutura corporativa, nos lança-
mos à frente entregando soluções com-
pletas e customizadas para cada clien-

te. A estratégia tem sido cumprida com 
excelência pelo nosso time comercial 
e os resultados são novos negócios de 
parada de manutenção industrial e 
obras de infraestrutura que refl etem 
em 13,8% do nosso crescimento.

3ª: Economia brasileira

A queda da infl ação no Brasil, soma-
da à crise que as principais potências 
mundiais vivem, gerou um cenário de 
confi ança para investidores e empresá-
rios. A prova é a redução no indicador 
de desemprego, fi cando abaixo de 10% 
contra os 14,3% do início de 2022.
Considerando o período entre 2022 e 
2027, mas refl etindo nosso portfólio, 
a projeção nos leva a acreditar em um 
crescimento na casa dos 11% em novos 
negócios que não existiam no merca-
do.
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Tecnologia com IA auxilia médicos a pagarem menos tributos

Especialista em gestão fi nanceira na 
área de saúde constata que pratica-

mente nove em cada dez profi ssionais 
do setor pagam mais tributos do que 
deveriam por falta de administração 
contábil correta

Os maiores desafi os na gestão de con-
sultórios e clínicas médicas estão na 
contabilidade, no faturamento e em fa-
lhas no agendamento de pacientes.

No caso da contabilidade, uma admi-
nistração contábil inefi ciente põe em 
risco a sustentabilidade econômica do 
empreendimento. Afi nal, não são ra-
ros os casos em que há desperdício de 
recursos por “furos”. A especialista em 
gestão fi nanceira da área de saúde, Jú-
lia Lázaro, calcula que quase 90% dos 
médicos pagam mais tributos por en-
quadramento indevido.

Júlia Lázaro

Formada em Administração (Unesp) e 
com especialização em Economia pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ela 
ressalta a importância de uma contabi-
lidade especializada e de base tecnoló-
gica. É dizer: uma gestão contábil que 
se debruce sobre as especifi cidades de 
um consultório e clínica médica e que 
lance mão dos recursos de tecnologias 
da informação.

“Uma contabilidade de base tecnológi-
ca – isto é, automatizada, que se utili-
za de inteligência artifi cial – e que seja 
voltada para negócios na área de saúde 
não é luxo, nem deve ser exclusividade 
de grandes empresas. Pode e deve sim 
estar ao alcance de consultórios, clíni-
cas e profi ssionais liberais da medici-
na”, sublinha Júlia Lázaro, que tem 15 
anos de trajetória em gestão fi nanceira 
na área de saúde.

A especialista é fundadora e sócia da 
Mitfokus, fi ntech de saúde com sede 
em Campinas (SP) e que presta servi-
ços de consultoria e gestão contábil, 
fi scal e fi nanceira a profi ssionais, con-
sultórios e clínicas em várias partes do 
país. Com base na experiência viven-
ciada na Mitfokus, Júlia Lázaro é enfá-
tica: “Uma contabilidade especializada 
em saúde, e de base tecnológica, gera 
ganho de tempo precioso e uma eco-
nomia de recursos decisiva”.

Ela argumenta: “uma contabilidade ge-
neralista deixa escapar os detalhes de 
um empreendimento na área de saú-
de. Nuances, por exemplo, relativas a 
questões tributárias, como alíquotas 
mais baixas que só podem ser usufru-
ídas mediante profundo conhecimen-
to das especifi cidades de uma clínica, 
e de um consultório, e que, inclusive, 
podem variar de especialidade para es-
pecialidade médica”.

Assim, cita Júlia, nove em cada dez 
médicos, prestadores de serviços ou 
proprietários de clínicas médicas, não 
estão enquadrados – do ponto de vis-
ta fi scal e tributário – adequadamente. 
“Por isso, pagam muito mais impostos 
do que deveriam.”

Todo esse processo de averiguação e 

enquadramento adequado demanda 
inteligência humana, no entanto, auxi-
liada por automação e inteligência arti-
fi cial, se torna muito mais assertivo. “A 
robotização e a inteligência artifi cial já 
são realidade na contabilidade. Quan-
do combinadas a uma contabilidade 
especializada em saúde, proporcionam 
ganhos fundamentais para consultó-
rios e clínicas”, ressalta a especialista.

MAIS INFORMAÇÕES

Sobre a Mitfokus: 
https://www.mitfokus.com.br/
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Corporate Venture Building e os diferentes tipos de suporte às startups,- Por: 
Amanda Graciano - sócia de Corporate Relations da Fisher Venture Builder

abordagens de inovação aberta se en-
caixam.

De forma resumida as iniciativas de 
Venture Building dentro das organi-
zações, se propõe a criar startups que 
possam ser independentes com o apoio 
e recursos das corporações.

Por ser uma prática que exige um gran-
de alinhamento estratégico, é parte da 
tomada de decisão uma análise com-
parativa com outros modelos e abor-
dagens de inovação já trabalhados na 
companhia e/ou um benchmark, com 
empresas do ecossistema.

Alguns dos formatos mais comuns en-
contrados, quando falamos de inova-
ção aberta dentro das corporações no 
Brasil são: inovação aberta, aceleração, 
incubação e mais atualmente, corpora-
te venture capital.

Open Innovation

Quando uma empresa começa a explo-
rar formatos e modelos de inovação, 
frequentemente o primeiro passo é o 
caminho da inovação aberta (open in-
novation), focada no relacionamento/
interação com o ecossistema de star-
tups e identifi cação de dores e necessi-
dade internas, que possam ser resolvi-
das através da contratação de serviços 
prestados por startups. Normalmente, 
essa contratação irá acontecer via pro-
vas de conceito (POC) em conjunto 
com especialistas e equipes internas 

para testar essas tecnologias. Após as 
POCs, é possível ter a contratação via 
processo de compras padrões ou adap-
tados para startups.

Aceleração

Um possível segundo passo é a criação 
de um programa de aceleração. 
Nesse caso, a empresa irá buscar star-
tups para resolver dores internas a se-
rem resolvidas ou setores de interesse. 
Além de oferecer alguns benefícios 
como a contratação de serviços de 
mentorias, espaço físico e potencial-
mente investimento. Esse processo ge-
ralmente é estruturado e apoiado por 
empresas parceiras de consultoria, que 
ajudará na busca e seleção das startups.

CVC

Quando falamos de empresas investin-
do em startups, comprando uma par-
ticipação, estamos falando do modelo 
de Corporate Venture Capital (CVC). 
Nessa modalidade, a corporação cria 
um fundo para investir em startups 
externas, por vezes em busca de diver-
sifi cação do portfólio, complementari-
dade e uma visão estratégica de anteci-
pação ao mercado em que já atua.

Incubação

Já a abordagem de incubação interna 
de projetos, tem como objetivo incen-
tivar os colaboradores a apresentar no-
vas ideias, que podem ser incrementais 
aos processos e negócios da compa-
nhia ou não. Além da etapa de sugestão 
e escolha das ideias, a incubação possui 
metodologias diversas que possibili-
tam que os colaboradores desenvolvam 
suas ideias e passem por premiações e, 
em alguns casos, a implementação da 
solução criada na operação.

CVB

Diferente da Incubação, as iniciativas 
de Corporate Venture Building (CVB) 
são seriais e promovidas pela própria 
empresa, ao invés de apenas incenti-
var que colaboradores apresentem suas 

ideias. O CVB está diretamente ligado 
à estratégia de longo prazo e geração de 
valor das corporações, e suas metodo-
logias permitem que a empresa assuma 
o controle desse processo, diminuindo 
os riscos de insucesso e aumentando o 
potencial de valor a longo prazo.

Nesses casos, os ativos da organização 
são colocados à disposição do novo 
negócio e, com o uso de uma metodo-
logia robusta, é possível combinar os 
ativos com as habilidades de criação de 
startup e mentalidade empreendedo-
ra. Esses elementos em conjunto tra-
zem uma velocidade para a criação de 
novos produtos e mercados. Por isso, 
CVB tem um diferencial muito claro 
quando comparado com as outras pos-
sibilidades de inovação dentro das or-
ganizações.

O importante no momento de tomar 
a decisão de quais abordagens irão 
compor a sua estratégia de inovação 
é o entendimento dos impactos de 
curto, médio e longo prazo de cada e 
a possibilidade de execução dentro da 
cultura organizacional já estabelecida. 
Uma corporação que está em busca de 
criar valor, sobrevivência e disrupção a 
longo prazo, deve considerar o Corpo-
rate Venture Builder na sua estratégia 
de inovação. O lado “fácil” é que você 
não precisa fazer sozinho, assim como 
a Fisher, existem algumas empresas no 
mercado que ajudam corporações a 
estruturarem e operarem seus CVBs, 
acelerando o aprendizado e reduzindo 
os riscos.

Você já deve ter ouvido falar de inova-
ção em algum momento da sua carrei-
ra ou algum artigo no jornal chamou 
sua atenção sobre o assunto. Existem 
algumas formas de implementar ino-
vação nas empresas e vou apresentar 
elas sucintamente para que vocês pos-
sam decidir por conta própria a que 
mais se adequa a sua necessidade. 
Antes, preciso apresentar uma que tem 
chamado a atenção de importantes em-
presas ao redor do mundo, a corporate 
venture building.
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Mas, antes vamos apresentar 
por ordem histórica de criação.

Dos elementos da inovação disruptiva 
existem dois que eu gostaria de desta-
car. O primeiro é um grande foco no 
cliente, uma capacidade de focar mais 
nas possibilidades e oportunidades de 
geração de valor junto ao cliente do 
que necessariamente ser obcecado com 
a concorrência.

Um segundo elemento, é a alta capaci-
dade de execução e validação. 
É preciso nos momentos de criação 
de valor e de fazer uma inovação mais 
disruptiva, um entendimento, que por 
vezes, podem ser empíricos de que o 
caminho que está sendo traçado parece 
estar certo.

É comum remetermos a esse tipo de 
inovação quando olhamos para algu-
mas startups. A startup que reinventou 
a forma de locomover, a que reinventou 
as entregas de comida, a que se propõe 
a mudar nosso relacionamento com as 
operadoras de saúde.

Se estamos falando de mudar comple-
tamente o status quo, estamos falando 
de inovação disruptiva.

Hoje, trabalhando ativamente na cria-
ção de startups junto à corporações e 
empreendedores, percebo que existe 
um conjunto de habilidades que preci-
sam existir para que a inovação disrup-
tiva de fato aconteça.
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Com a chegada das redes inteligentes e do mercado livre de energia, cibersegurança 
deve ser prioridade nas empresas do setor -  Por : Bruno Oka, consultor de Negócios 
de Segurança Cibernética na Schneider Electric

À medida que o segmento de ener-
gia se torna mais descentralizado 

e, principalmente, digitalizado, a pre-
ocupação com a cibersegurança ga-
nha força. Mesmo que a convergência 
entre Tecnologia da Informação (TI) 
e Tecnologia Operacional (TO) traga 
inúmeros benefícios ao setor – da gera-
ção até o consumo –, ela também abre 
espaço para que aconteçam possíveis 
vulnerabilidades em redes elétricas 
mal preparadas.  

No Brasil, o tema está começando a ser 
debatido e as empresas estão amplian-
do sua atenção para a questão da segu-
rança. Oito em cada dez companhias 
brasileiras (83%) prevêem um aumento 
de gastos em cibersegurança neste ano 
e, para 33%, a alta no orçamento deve 
ser de 15% ou mais. Os dados são da 
pesquisa Global Digital Trust Insights 
Survey 2022, que considerou organiza-
ções globais de diferentes segmentos, 
como tecnologia, energia e telecomu-
nicações.

Para o setor elétrico, além do risco em 
relação à continuidade da prestação de 
serviços, a falta de segurança ciberné-
tica traz ameaças aos dados – das pró-
prias empresas ou dos clientes. 
Com o objetivo de melhorar esse ce-
nário no País, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) aprovou, em 
dezembro, a política de cibersegurança 
a ser adotada pelos agentes do segmen-
to. Desde então, temos visto o merca-

do se adaptar para entregar respostas 
rápidas diante de qualquer problema e 
estabelecer regulações efi cazes, mas ao 
mesmo tempo fl exíveis, para diferentes 
portes e negócios.

A movimentação nacional acompanha 
uma tendência que está se expandindo 
pelo mundo todo. Em 2021, por exem-
plo, o governo dos Estados Unidos es-
tabeleceu um “plano de ação” para me-
lhorar a segurança da rede elétrica do 
país, incentivando as concessionárias 
a instalar novos equipamentos capazes 
de detectar qualquer ataque e informar 
imediatamente ao governo.

Além disso, segundo uma pesquisa 
global do Gartner, cerca de 88% dos 
conselhos empresariais consideram a 
segurança cibernética um risco comer-
cial e não apenas um problema de TI. 
O estudo também apontou que, para 
13% dos entrevistados, as companhias 
deveriam criar comitês específi cos 
para o tema – que precisa ser reformu-
lado em âmbito global, de acordo com 
a consultoria.

Cibersegurança nas redes elétricas: 
primeiros passos

Para se precaver cada vez mais na pro-
teção de sistemas de energia, um pon-
to fundamental é a modernização por 
meio da tecnologia. Estamos inseri-
dos em um mercado com mudanças 
que acontecem muito rapidamente e, 
como consequência, toda a infraes-
trutura elétrica deve estar preparada 
para qualquer tipo de situação. Seja na 
prevenção, identifi cação ou solução do 
problema, é necessário ter o controle 
dos seus dados.

A maneira mais assertiva de fazer isso 
é conhecer o próprio negócio. Saber 
onde estão as principais vulnerabilida-
des do sistema permite escolher as so-
luções certas que podem ser aplicadas 
em cada situação. Além disso, é pos-
sível estabelecer quais ações são mais 

urgentes, quais vão demandar mais 
investimentos (em termos de custos, 
tempo e equipes) e quais trarão resul-
tados em curto, médio e longo prazos.

Em seguida, um passo essencial na 
segurança cibernética é o treinamen-
to dos colaboradores. Estar preparado 
para ataques de hackers vai muito além 
de ter acesso a tecnologias de última 
geração.  Envolve, também, o preparo 
de toda a equipe que lida direta e in-
diretamente com os ativos. As pessoas 
são um fator-chave quando falamos 
em proteção de dados. Por isso, elas 
precisam fazer parte das estratégias de 
diferentes áreas de uma empresa, in-
clusive nas que conduzem o avanço da 
digitalização.

As companhias de energia precisam, 
ainda, ter uma equipe – ou pelo menos 
um profi ssional (dependendo do tama-
nho das operações) – responsável pela 
área de cibersegurança. 
Trabalhadores dedicados ao tema ten-
dem a estar mais suscetíveis a entre-
gar melhores análises, boas ideias e a 
acompanhar de maneira mais assertiva 
as transformações do mercado. Mes-
mo que, em um primeiro momento, 
essas adaptações – da modernização 
ao treinamento – possam parecer um 
caminho muito longo, esses são passos 
essenciais para um segmento que tem 
passado por diversas transformações 
nos últimos anos. O mercado livre de 
energia está crescendo e o conceito 
de smart grid está ganhando cada vez 
mais força no mundo inteiro. 
Dessa forma, não há avanço dos negó-
cios se o ambiente não for seguro, essa 
é uma tendência imediata do setor.
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Um Japão para o empresário brasileiro ver – Por: Hiroshi Hara é o diretor-presidente 
da JETRO São Paulo

O Japão é a terceira maior economia 
do mundo, possui um mercado 

sofi sticado para produtos, serviços e 
tecnologias e continua a desfrutar de 
um crescimento econômico estável. 
Também vale ressaltar que o país res-
pondeu positivamente às mudanças 
socioeconômicas globais e está desen-
volvendo rapidamente seu ambien-
te de negócios, em especial por conta 
de uma atenção muito interessante às 
startups.

Há no Japão pouco mais de 10 mil star-
tups. Em 2019 foram investidos US$ 
25,38 bilhões, sendo US$ 19 bilhões 
para startups no mercado doméstico 
e US$ 6,38 bi para aquelas que atuam 
fora do país, como aponta a Venture 
Enterprise Center, do Ministério da 
Economia, Comércio e Indústria do 
Japão. Apesar dos números relevantes, 
comparado ao Brasil, ainda é um mer-
cado que precisar crescer muito.

Para atrair as startups japonesas, exe-
cutivos da Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e da Associação Brasi-
leira de Private Equity e Venture Ca-
pital (ABVCAP) estiveram captando 
empresas daquele país a promoverem 
seus negócios por aqui. Tudo isso pode 
criar, sem dúvida, um novo patamar de 
relações entre pequenas empresas dos 
dois países, algo muito fomentado pe-
los governos brasileiro e japonês.

Também fazemos o mesmo com o In-
vest Japan, programa pelo qual ofere-
cemos suporte completo às empresas 
brasileiras interessadas em investir no 
Japão, desde o auxílio a elaborar um 
modelo adaptado ao mercado local, 

rodadas de negócios, esclarecimento 
de dúvidas, abertura do escritório até 
o pós-abertura (divulgação e expansão 
no Japão). Apoiamos as companhias 
ainda com pesquisas de mercado cus-
tomizadas, consulta com especialistas 
e leis tributárias, reuniões com poten-
ciais parceiros e governos locais.

De iniciativas lideradas pelo governo a 
desafi os sociais em um mundo pós-co-
vid-19, o Japão abre suas portas e está 
pronto para investimentos e talentos 
estrangeiros. O Brasil, claro, até por 
suas relações históricas com o Japão, 
merece uma atenção especial. Para 
superar esses desafi os e alcançar um 
crescimento econômico sustentável, a 
inovação é indispensável.

De olho nesse cenário, o estabeleci-
mento e desenvolvimento de um ecos-
sistema de inovação para startups e a 
criação imediata de um ambiente de 
negócios e de vida propício para em-
presas estrangeiras também estão sen-
do promovidos pelo Japão. 
As brasileiras, apesar do foco dado pe-
los japoneses às nações do Sudeste Asi-
ático, têm grandes possibilidades de 
negócios e não podem perder.

Entrar em um novo mercado é uma 
tarefa difícil para qualquer empresa, 
pois requer tempo e recursos fi nan-
ceiros para fazê-lo. O Japão lançou as 
oportunidades e as companhias preci-
sam fazer a sua lição de casa. Mas vale 
lembrar que o Japão e o Brasil sempre 
tiveram histórias bem-sucedidas de re-
lacionamento. Quem sabe o da sua em-
presa não é a próxima!

SOBRE A JETRO SÃO PAULO (ht-
tps://www.jetro.go.jp/brazil) 

A Japan External Trade Organization 
(Jetro) atua no Brasil há mais de 60 
anos no fomento de comércio e in-
vestimentos entre empresas dos dois 
países e na atração de investimentos 
brasileiros para o Japão, além do apri-
moramento do ambiente de negócios. 

Estabelecida em 1958 em Tóquio, con-
ta com 50 escritórios domésticos e 76 
no exterior, em 55 países. No Brasil, só 
mantém escritório na capital paulista.
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A maioria dos produtos industrializados hoje são fabricados com tecnologia CAM 
avançada

De bens de consumo da TRAMON-
TINA, empacotadoras da IN-

DUMAK, churrasqueiras da KAFER, 
armas de fogo da TAURUS, processa-
dores INTEL, veículos da TOYOTA 
a impressoras HP, em quase todos os 
produtos fabricados hoje, o SolidCAM 
é utilizado no processo economizando 
consideravelmente os tempos de usi-
nagem e custos de fabricação.

Os produtos fabricados hoje que usam 
o SolidCAM estão em todos os lugares. 
Empresas aeroespaciais como AIRBUS 
e SPACEX, a empresas de defesa como 
TAURUS, IMBEL e CBC, e para gigan-
tes de produtos como PROCTER & 
GAMBLE, BOSCH e MICHELIN - a 
maioria das grandes empresas utilizam 
o SolidCAM diretamente ou terceiri-
zam com empresas de usinagem.

Economia de 70% em tempos de fabri-
cação e custos operacionais.

A SolidCAM, que foi fundada há 38 
anos, com sede em Israel e fi liais e re-
vendedoras em todo o mundo, é uma 
das empresas líderes na área de soft wa-
re CAM. O Controle Numérico Com-
putadorizado - ou CNC, abreviado - 
refere-se à técnica de usinagem precisa 
de matérias-primas industriais, como 
metais, plásticos, madeira e outros. 
A precisão desta usinagem é alcança-
da usando dois tipos de soft ware: CAD 
(Computer Aided Design), para o pro-
jeto do produto e CAM (Computer 
Aided Manufacturing), para a progra-
mação das operações de usinagem de 
peças para a fabricação.

A empresa SolidCAM se estabeleceu 
como líder mundial em CAM Integra-
do. Seu soft ware é uma ferramenta es-
sencial no processo de fabricação para 
muitos produtos ao redor do mundo 
- usado também para fabricar as pró-
prias máquinas CNC que usinam os 
produtos.

Nos últimos anos muitas indústrias em 
todo o mundo têm alterado a forma de 
programar as máquinas CNC, deixan-
do de usar a programação manual no 
"pé da máquina", que não é efi ciente, 
demorada, complexa de fazer e sujeita 
a erros humanos, para programação 
utilizando soft wares CAM avançados 
como o SolidCAM, que atende às di-
versas necessidades das indústrias com 
muito mais efi ciência. O SolidCAM 
fornece aos fabricantes uma solução 
CAM intuitiva e completa, integrada 
aos CADs populares, principalmente o 
SOLIDWORKS, que é o CAD 3D líder 
mundial.

Uma das principais tecnologias que o 
SolidCAM introduziu no campo de 
usinagem CNC é o iMachining, uma 
tecnologia patenteada revolucionária, 
que gera percursos muito efi cientes e 
calcula automaticamente as condições 
ideais de corte de usinagem, de acor-
do com o tipo de material de estoque, 
ferramenta de fresamento e máqui-
na CNC sendo usada. Essa tecnolo-
gia pode economizar 70% ou mais no 
tempo de usinagem e, ao cortar metais 
duros, como titânio e aço inoxidável, 
pode economizar cerca de 80% o tem-
po de usinagem. Por exemplo, um sof-
tware CAM diferente, com tecnologia 
desatualizada, corta o material em 17 
minutos, enquanto a tecnologia iMa-
chining pode cortá-lo em apenas 6 mi-
nutos.

Quando se trata de uma linha de pro-
dução de centenas de unidades de uma 
peça, essa tecnologia economiza muito 
tempo e dinheiro. Além disso, o iMa-
chining mantém a integridade das fer-
ramentas de corte e prolonga sua vida 
útil. O iMachining está integrado hoje 

também com o NX CAM da Siemens, 
que é muito utilizado por clientes em 
todo o mundo.

A soluções CAM avançada homolo-
gada para todos os tipos de máquinas 
CNC

O SolidCAM é muito popular pois é 
compatível e possui suporte para todos 
os tipos e marcas de máquinas CNC, 
incluindo máquinas CNC avançadas 
que combinam fresamento e tornea-
mento e máquinas de cabeçotes móveis 
- essas máquinas de cabeçotes móveis 
podem usinar peças minúsculas com 
apenas alguns centímetros de compri-
mento e diâmetro com menos de um 
milímetro, com altíssimos níveis de 
precisão. Essas peças são encontradas 
em muitos produtos, especialmente na 
área de produtos médicos.

O SolidCAM é fácil de usar e permi-
te que o usuário aprenda o soft ware de 
maneira fácil, rápida e conveniente. 
Os serviços adicionais fornecidos pe-
las fi liais e revendas do SolidCAM in-
cluem suporte técnico e customização 
para todos os tipos e marcas de máqui-
nas CNC e para todos os tipos de co-
mando, em todo o mundo.

É importante considerar que a Solid-
CAM está em expansão e está entrando 
na área de manufatura aditiva, combi-
nando a impressão 3D Desktop Metal 
com o pós-processamento CNC. 
A SolidCAM também lançou o Solid-
Metal INTERACTIVE MARKETPLA-
CE, que conecta dezenas de milhares 
de clientes SolidCAM a compradores 
de trabalhos CNC em todo o mundo.

A empresa israelense revolucionária 
que se tornou líder mundial em tecno-
logia

A SolidCAM é uma das maiores his-
tórias de sucesso internacional que se 
originou em Israel. Entre seus prin-
cipais clientes, por exemplo, estão os 
pneus Michelin, que utilizam o Solid-
CAM na usinagem de moldes de seus 
pneus. A empresa Boston Scientifi c do 

80



setor médico nos EUA, utiliza o Solid-
CAM para fabricar stents para expan-
são de artérias.

A empresa foi fundada pelo atual CEO, 
Dr. Emil Somekh, que imigrou para Is-
rael na década de 1970, depois de fugir 
do governo de Saddam Hussein no Ira-
que. A empresa tornou-se líder inter-
nacional na área de soft ware CAM para 
fabricação CNC. Hoje, o SolidCAM é 
instalado e usado por 24.000 clientes 
nas indústrias em todo o mundo, dos 
quais cerca de 600 indústrias e em-
presas estão em Israel. Mais de 64.000 
instalações do soft ware estão em uni-
versidades e escolas técnicas em todo o 
mundo e no Brasil está sendo adotado 
pelas escolas SENAI que possuem me-
tal mecânica em sua grade curricular.

A SolidCAM possui 250 funcionários 
em todo o mundo: Israel, Alemanha (o 
maior mercado da empresa), EUA (os 
mercados de crescimento mais rápido 
da empresa), Espanha, Japão, China, 
Índia, República Tcheca e Sérvia. 
A SolidCAM também possui distribui-
dores operando em 65 países em todo o 
mundo, incluindo Brasil, Japão, Coréia 
do Sul, Turquia, Inglaterra, França, Itá-
lia, Austrália, Cingapura e muito mais. 
Os funcionários da SolidCAM incluem 
programadores de soft ware e pessoal 
de gerenciamento de produtos, que são 
especialistas em desenvolvimento de 
soft ware de aplicação e tecnologias de 
usinagem CNC.

De acordo com o Dr. Somekh, "Cons-
truir e gerenciar uma equipe global 
vencedora, localizar importantes par-
ceiros de tecnologia e o constante es-
forço para satisfazer as necessidades 
dos clientes de fabricação são as prin-
cipais chaves para o sucesso da Solid-
CAM. O soft ware CAM da SolidCAM 
é uma solução completa do mercado 
e fornece soluções tecnológicas para 
toda a cadeia de fabricação, desde os 
fabricantes de máquinas CNC e fer-
ramentas de corte até a produção de 
peças, atendendo a diversos clientes de 
fabricação em todo o mundo."
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O uso indiscriminado de Big Data: soluções ideais para empresas em estágios iniciais 
de digitalização – Por: André Frederico é General Manager para a América Latina na 
Semantix

O uso de dados deve ser entendido 
como ferramenta imprescindível 

para tomada de decisões assertivas na 
era da indústria 4.0. Uma plataforma 
de Big Data é classifi cada como com-
pleta a partir da ingestão de dados, 
que é basicamente a maneira como 
pensamos e como conectamos todas 
as plataformas que os clientes usam no 
mercado. Quando limpas e organiza-
das em data lakes, essas informações 
se tornam ativos valiosos, que podem 
até mesmo ser monetizadas. Mas como 
fornecer as condições ideais de desen-
volvimento para empresas em estágios 
iniciais de digitalização?

Quando olhamos para o mercado no 
Brasil, notamos o avanço considerável 
da implementação de tecnologias, ino-
vação e digitalização de todos os seto-
res. De acordo com dados obtidos pela 
Edelman, 93% das PMEs brasileiras 
aceleraram sua transformação digital 
devido ao início da pandemia. 
A adoção da nuvem, geralmente o pri-
meiro passo dado por empresas que es-
tão começando a se digitalizar, é parte 
do caminho até a implementação de 
novas ferramentas. A perspectiva de 
dados é, geralmente, a segunda etapa 
explorada pelas empresas que já fi ze-
ram seu primeiro movimento na nu-
vem - a transferência da infraestrutura 
para a solução de armazenamento.

As discussões iniciais da utilização de 

dados se baseiam na alta complexidade 
e no grande valor envolvido para im-
plementação, cenário presenciado no 
Brasil. Segundo dados do Banco Mun-
dial, o acesso à internet na América La-
tina subiu de 69% em 2019 para 74% 
em 2022 - posição satisfatória devido 
à média mundial de cidadãos contem-
plados pela rede (60%). O Brasil tem 
regulamentações avançadas para fi n-
techs, apresenta crescimento no nú-
mero de startups e rápida evolução das 
já existentes para unicórnios. Fatores 
como esses levam a análise de dados a 
patamares cada vez mais necessários.

Médias empresas, por exemplo, estão 
dando os primeiros passos em direção 
à adoção de dados. É possível trabalhar 
com essas informações e desenvolver 
modelos para previsibilidade de recei-
ta, ou para criar qualquer modelo esta-
tístico com base nos dados. 
A forma como essas etapas devem ser 
pensadas, é sempre direcionada ao cer-
ne: dar poder aos profi ssionais de da-
dos, para que tenham a possibilidade 
de modelar ou realizar customizações. 
Mas o plug and play também deve ser 
uma preocupação: recursos e com-
ponentes já pré defi nidos, como por 
exemplo conectores de ingestão de da-
dos, dashboards de visualização de da-
dos e algoritmos prontos para uso.

Os cientistas podem elaborar então 
soluções mais sofi sticadas a partir dos 
direcionadores, ou até mesmo usá-los 
como um componente ou solução au-
tônoma. Mesmo as empresas que não 
possuem uma grande equipe de en-
genheiros de dados podem utilizar as 
soluções e ter um desenvolvimento 
acelerado, assertivo e aproveitar os inú-
meros benefícios da implementação 
de Big Data desde estágios primários. 
Representando 27% do PIB nacional, 
segundo dados do SEBRAE, as PMEs 
têm um papel fundamental na econo-
mia e na geração de empregos do país. 
Assim, a transformação digital do setor 
deve ter a tecnologia como impulsio-
nadora desses players.
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Defi nição de carreira colabora para diminuir as incertezas dos jovens profi ssionais no 
mercado de trabalho - Veridiana Barcelos, líder de Pessoas e Cultura na abler, defi nir 
um plano de carreira é desafi ador, mas fundamental para o sucesso profi ssional

O momento de defi nição de uma carrei-
ra é repleto de dúvidas e incertezas, 

principalmente em jovens que ainda não 
sabem o que, de fato, querem fazer em suas 
trajetórias profi ssionais.

De acordo com Veridiana Barcelos, líder 
de Pessoas e Cultura na abler, startup cria-
da em 2017 que visa conectar empresas e 
candidatos, é importante que os jovens re-
alizem testes e cursos para encontrar suas 
verdadeiras vocações. “Trata-se de um 
momento que pede muita refl exão e auto-
conhecimento. É necessário que cada um 
encontre uma área em que realmente gos-
taria de trabalhar, onde suas habilidades 
complementam determinada função, seja 
criativa, fi nanceira ou em qualquer outro 
setor e há ferramentas que facilitam esse 
processo”, relata.

A gestora acredita que a participação em 
feiras e eventos relacionados ao mercado 
de trabalho ajudam a encarar esse mo-
mento com mais leveza. “Muitas institui-
ções realizam feiras em que cada estande 
mostra como é uma determinada atuação 
profi ssional na prática. Nesses encontros, 
é possível conversar com quem já exerce a 
profi ssão, possibilitando relatos de pessoas 
que já vivem em um universo no qual você 
pretende fazer parte”, declara.

Com um caminho previamente defi nido, 
o primeiro emprego se torna o local per-
feito para colocar em prática os ensina-
mentos que foram adquiridos durante a 
jornada acadêmica. “É um momento de 
muito aprendizado, de entender e validar 
se realmente aquelas coisas que eram tão 
interessantes no curso se aplicam na vida 
profi ssional. Após um número de experi-

ências, estágios ou um período considerá-
vel no primeiro emprego, a pessoa começa 
a entender em que ponto ele deseja chegar, 
se essa empresa pode ou não proporcionar 
esses objetivos, além de manter os olhos 
abertos para oportunidades em outras 
companhias que podem, eventualmente, 
pavimentar o caminho para alcançar o su-
cesso no plano de carreira daquele jovem 
profi ssional”, pontua Veridiana.

O plano de carreira é, inclusive, de suma 
importância para a defi nição de objetivos 
de alguém que quer se estabelecer positi-
vamente no mercado de trabalho. 
“Esse planejamento tem que ser realmente 
de propriedade desse trabalhador. 
Ele deve ser protagonista da sua carreira 
sabendo onde ele está e aonde ele quer 
chegar para traçar esse plano. A carreira é 
de cada indivíduo, independentemente da 
empresa que ele está ou não atuando. 
Um conhecimento adquirido, ou algo que 
está sendo desenvolvido em uma compa-
nhia, será levado como forma de aprendi-
zado”, revela.

De acordo com a líder de Pessoas e Cul-
tura, se manter em uma mesma empre-
sa por muito tempo não é um problema, 
desde que haja uma evolução relacionada 
a cargos e funções. “Às vezes, temos até 
um preconceito quando falamos de uma 
carreira de muitos anos em uma mesma 
empresa, com a impressão de que a pessoa 
está estagnada na mesma função. Mas pre-
cisamos rever esse conceito, uma vez que 
esse colaborador pode ter começado em 
um cargo pequeno e segue em constante 
crescimento”, pontua.

As próprias empresas podem auxiliar atra-
vés de testes e oportunidades, em outras 
áreas de atuação, dentro da própria orga-
nização. “Quem fomenta avaliações voca-
cionais dá a oportunidade para que seus 
colaboradores percebam onde eles se en-
caixam melhor, mesmo atuando em uma 
área completamente diferente. 
Oferecer transições de cargo dentro pode 
motivar os profi ssionais, que se sentem 
valorizados ao mudarem de atuação e se 
manterem na mesma companhia”, fi naliza.

Sobre Veridiana Barcelos

Psicóloga, com pós em Gestão de Pessoas, 
que ama trabalhar com pessoas e entende 
que cada ser humano é único e alinhar seus 

interesses pessoais e profi ssionais dentro 
das organizações é um desafi o constante. 
Ao longo de sua trajetória de 15 anos na 
área de Pessoas, já atuou em consultorias 
de recrutamento e seleção, indústria de 
alimentos, grupos de educação superior, 
grandes nomes do varejo e nos últimos 3 
anos descobriu o mundo das startups com 
o qual se identifi cou. Seu foco sempre foi 
atrair e reter talentos, identifi car em que 
áreas e atividades os profi ssionais podem 
se destacar com brilho nos olhos e desen-
volver suas competências. Há 1 ano e meio 
na abler, atua como líder do time de Pesso-
as & Cultura.

Sobre a abler

Por quase dez anos, os fundadores atua-
ram no setor de recursos humanos. Essa 
bagagem trouxe experiências, vivências 
e principalmente, um olhar tecnológico 
sobre as dores do setor. No ano de 2016, 
a inconformidade com as necessidades 
da área de RH os impulsionou a iniciar a 
criação da abler, desenhando um soft ware 
de recrutamento e seleção olhando para as 
maiores dores da área.  Nestes quatro anos, 
a abler já conquistou mais de 300 clientes 
por todo o Brasil e mais de 55 mil vagas 
já foram fechadas através da plataforma, 
conquistando um tempo médio de 8 dias 
para o fechamento de vagas. Hoje, o sof-
tware disponibiliza um banco de talentos 
mais completo, sendo mais de 4 milhões 
de profi ssionais cadastrados. Para mais in-
formações, acesse https://abler.com.br/
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