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OPINIÃO

Momento de 
ansiedade mundial
A economia mundial 

apresenta-se fragilizada, 

inclusive no Brasil onde 

pouco se produz, embora 

haja baixo consumo

Dentre as causas se in-
cluem a concentração 
da renda nas mãos de 

poucos e o encolhimento dos 
salários de muitos. Há grande 
volume de dinheiro, juros 
beirando a zero, e daí? Ocor-
reu uma mudança radical na 
estrutura produtiva mundial 
com a busca de menores custos 
de mão de obra, o que causou 
aumento da precarização no 
ocidente, e alguma melhora no 
oriente, do qual pouco se sabe 
das reais condições de vida. 

Entre as causas do entorpe-
cimento da atividade econô-
mica no Brasil está o enlace 
do tabelamento do preço do 
dólar com juros elevados. Se 
os juros tivessem baixado há 
mais tempo, e com seriedade 
na administração pública, os 
empresários deveriam ter 
seguido uma linha idônea de 
produzir com qualidade e 
preços normais. Agora que a 
indústria está no chão, os juros 
baixam, mas os importados não 
querem ceder espaço. 

Necessitamos de grande 
esforço para reanimar as ati-
vidades e sair da estagnação 
tecnológica, pois a revolução 
industrial 4.0 está em curso 
no mundo despreparado para 
evoluir. É preciso examinar 
atentamente as causas da 
paradeira que afl ige não só 
o Brasil. Corte de juros não 
garante crescimento imediato, 
mas vai dar um alívio. Temos 
os fatores internos, corrupção, 
indisciplina fi scal, incompe-
tência dos governantes que 
aproveitaram a maré de di-
nheiro pelo mundo, mas a crise 
fi nanceira de 2008 fragilizou 
o ocidente, enquanto a China 
foi consolidando sua máquina 
de produzir manufaturados e 
acumular dólares. 

Mas agora o mundo, com 
alto endividamento, se de-
fronta com novos problemas 
e incoerências econômicas. 
O funcionamento equilibrado 
da economia requer atividades 
produtivas e empregos para a 
população.

Há décadas o Brasil trava luta 
contra infl ação, aparentemen-
te domada, mas e a economia 
real da produção e empregos? 
Há muitos fatores além da infl a-
ção para serem acompanhados 
como o PIB, os empregos, o 
dólar que é a variável mais 
decisiva para o funcionamento 
geral da economia. 

Os países progrediram pro-
duzindo para o mercado exter-
no; fi zemos o oposto e agora 
não estamos produzindo nem 
para o mercado interno. 

Muitos trabalhadores per-

deram a vaga nas indústrias 
de manufatura e de serviços 
relativamente sofi sticados, e 
tiveram de se empregar em 
outras áreas como varejo, 
restaurantes, padarias etc. O 
remanescente dos ferramen-
teiros não tem mais onde exer-
cer a sua profi ssão. A infl ação 
tem de ser controlada, mas o 
PIB não deve cair.

No ano passado, o défi cit co-
mercial dos EUA com a China 
chegou a US$419 bilhões. Após 
o anúncio do FED sobre a redu-
ção dos juros, o presidente dos 
EUA, Donald Trump, anunciou 
tarifas de 10% sobre mais US$ 
300 bilhões em produtos chi-
neses intensifi cando a guerra 
comercial. Que consequências 
esses anúncios poderão trazer 
para a economia? No Twitter o 
presidente Trump disse que se 
as empresas estrangeiras não 
quiserem pagar tarifas devem 
se transferir para os EUA e 
gerar empregos no país.

Se as grandes empresas e os 
governantes tivessem olhado 
para a questão do equilíbrio 
geral, provavelmente não terí-
amos chegado a essa situação 
de guerra comercial de difícil 
solução face aos interesses 
envolvidos. Os sistemas econô-
micos deveriam ter como meta 
atender o crescimento natural 
da população. Cada povo sur-
giu numa determinada região 
formando espontaneamente 
uma nação, mas são erradas 
as manias de grandeza que os 
seres humanos intelectivos 
costumam desenvolver.

O momento atual exige ex-
trema cautela e vigilância. Há 
uma grande efervescência de 
desejos e vontades, mas, ao 
mesmo tempo, há um poderoso 
reforço de energia da Luz que 
impulsiona as leis da Criação 
para os desfechos individuais 
e coletivos dos fi os do destino 
tecidos por cada ser humano. 
Nada mais pode fi car parado, 
tudo tem de se movimentar e 
se mostrar como realmente é, 
e não como aparentemente se 
apresentava. 

É muito importante observar 
atentamente a sintonização, 
o que estamos querendo, o 
que estamos pensando, pois 
tudo recebe reforços, sejam 
os pensamentos negativos 
de desconfi ança, medo, ódio, 
inveja e cobiça, assim como 
os pensamentos voltados para 
o bem, para a busca da Luz 
da Verdade. Consciente ou 
inconscientemente, todos são 
envolvidos na turbulência. Que 
seja um envolvimento benéfi co 
e construtivo que enobreça e 
eleve as criaturas humanas.  

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites (www.library.com.
br) (www.vidaeaprendizado.com.br). 

E-mail: (bicdutra@library.com.br); 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e 
Romério Damascena. Revisão: Sonia Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. 
Serviço informativo: Agências Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,
 J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Aplicativo que facilita carregamento de 
dispositivos eletrônicos

@DQuem nunca se viu em meio a uma reunião ou compromisso 
sem carregador de celular, tablet e notebook ou tomadas por 

perto que atire a primeira pedra. Com os dispositivos eletrônicos cada 
vez mais uteis à vida moderna, difícil é não fi car sem bateria. Mas no 
que depender da startup curitibana Keep Charged, fi car sem carga 
no celular é coisa do passado. A empresa acaba de lançar o aplicativo 
Keep Charged – Fique Carregado, que permite que o usuário localize 
pontos de carregamento de celular, notebooks e tablets. Por meio 
de geolocalização, o aplicativa mostra, em um mapa, os pontos nas 
proximidades que dispõem de tomadas e carregadores, além de sinais 
de Wi-fi  abertos ou fechados e banheiros públicos ou não. “Alguns 
estabelecimentos fi guram no aplicativo oferecendo ao usuário não 
somente uma tomada e um carregador, mas também conveniência, 
uma vez que o estabelecimento pode condicionar o uso do carregador 
ou tomada a um consumo mínimo no local e até mesmo um check-in 
em redes sociais”, conta o CEO da empresa, Cezar de Araújo Santos. 
O aplicativo está disponível nas lojas Play Store e Apple Store, porém 
inicialmente conta com pontos apenas na grande Curitiba, até o fi m 
do ano deverá estar nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Adequação à LGPD? Saiba como deixar 
a sua empresa em dia com a legislação 
Nova lei entrará em vigor em agosto de 2020, empresas que não se adequarem poderão sofrer 
penalidades altas

4ª Revolução Industrial na avenida 
Quem estiver no Sambódromo do 

Anhembi, na capital paulista, ou mesmo 
acompanhando o Carnaval de São Paulo 
pela televisão, em 2020, poderá vivenciar 
um pouco sobre como os avanços tecno-
lógicos da 4.ª Revolução Industrial podem 
transformar a sociedade. O Instituto Mauá 
de Tecnologia (IMT) e a Sociedade Rosas 
de Ouro assinaram, recentemente uma 
parceria com o intuito de promover um 
processo de revolução tecnológica dentro 
do carnaval.

Por meio da parceria, a Mauá preten-
de desenvolver um sistema eletrônico 
que monitorará as reações do público, 
membros da escola e telespectado-

res, para entender em tempo real, 
por exemplo, os momentos de maior 
vibração da escola na avenida. Além 
desse sistema, a instituição deverá 
criar um aplicativo que permitirá o 
compartilhamento de fotos, acesso às 
reações de cada Ala, realidade Virtual 
do desfile, entre outros recursos. "A 
máquina segue o ciclo do homem e não 
o contrário. Por meio dessa experiência, 
a ideia é aproximar a população dessa 
nova dimensão tecnológica, fundindo 
os limites do físico, digital e biológico", 
aponta Ari Costa, professor do curso de 
Engenharia de Produção do Instituto 
Mauá de Tecnologia.

Em um mundo cada vez mais digital é 
comum passarmos nossas informa-
ções pessoais para adquirir serviços 

como Spotify ou para fazer parte de redes 
sociais, como o Facebook. Mas não nos 
atentamos ao fato de que vazamentos de 
dados podem ocorrer, não só nas redes 
sociais, como também em e-commerces e 
marketplaces que utilizam dados pessoais 
para realizar seu trabalho. 

Nossos dados como endereço, telefone, 
número de cartão de crédito, entre outros 
podem correr o risco de chegarem a outras 
pessoas e empresas, sendo  utilizados para 
os mais diversos fi ns (seja para o bem ou 
mau) e nós nem sabermos disso. 

Pensando em garantir uma melhor prote-
ção à essa divulgação e compartilhamento 
de dados desenfreada, foi projetada a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), nº 13.709. O objetivo é gerar a 
regulamentação no tratamento dos dados 
pessoais de clientes, tanto de empresas 
públicas quanto privadas. Além disso, a 
lei  reforça ao titular o total controle de 
onde estão suas informações, desde como 
estão armazenadas até como são utilizadas 
pelo controlador (empresa ou pessoa física 
que toma decisões em relação aos dados 
pessoais do titular).

Como posso adequar minha empresa 

a LGPD?

Muitas empresas já deram início a 
procura e implantação de medidas, 
para deixar seu negócio em compliance 
com a LGPD. Engana-se quem pensa 
que possuindo apenas uma estrutura 
de armazenamento de dados dentro da 
própria empresa está seguro e de acordo 
com a nova lei. 

São necessários softwares de proteção, 
diferentes níveis de resguardo da infor-
mação, ferramentas e conhecimento da 
equipe. E é isso que  a Winov, empresa de 
cloud corporativa de Curitiba (PR), está 
entregando aos seus clientes. 

Além da alocação dos dados de todos 
os clientes em um Data Center localizado 
no Brasil, já cumprindo as imposições de 
armazenar os dados no país, a Winov utiliza 
appliances da Fortinet - empresa especia-
lizada em softwares, produtos e serviços 
de cibersegurança -, na infraestrutura da 
empresa, oferecendo segurança para re-
des exclusivamente corporativas. Assim, 
as soluções de segurança da empresa 
contam com um conceito de segurança 
de UTM (Unifi ed Thereat Management), 

que entrega uma aplicação de fi rewall com-
posta de diversos recursos de segurança, 
oferecendo ainda mais proteção. Com isso, 
é sempre importante buscar empresas que 
se adequam às exigências da nova lei para 
hospedar as informações do seu negócio.

Quando a lei vai entrar em vigor?

A lei entrará em vigor só no mês de agosto 
de 2020, mas diversas empresas já deram 
início ao trabalho de realizar a adequação de 
seu serviço a nova lei.  A LGPD estabelecerá 
regras para coleta, tratamento, armazena-
mento e compartilhamento de dados. As 
empresas que não realizarem a adequação 
irão sofrer penalidades, variando de uma 
simples advertência a multas no valor de 
50 milhões de reais. 

Assespro/RS

Tendência de UX modifi ca experiência 
de consumo nos últimos anos

UX, sigla em inglês para 
“experiência do usuário”, é a 
prática que busca entender 
e melhorar a vivência do 
consumidor com uma marca 
ou produto por meio dos 
contatos com seus elementos 
- passando pela navegação 
das plataformas e chegando 
ao consumo. Por meio desse 
processo, que visa as melhores 
entregas, é possível traçar o 
perfi l detalhado de um cliente 
e identifi car quais são suas 
principais necessidades, ex-
periências e vivências signifi cativas.

De acordo com Rodrigo Grundig, co-fundador e Head de UX 
da Warren, corretora digital que conta com inteligência artifi cial 
para guiar a jornada de investimentos, entender quais são os 
problemas e dores cotidianas de um público-alvo e trabalhar 
em cima desses dados é essencial para criar uma experiência de 
consumo memorável. “O mercado, principalmente o fi nanceiro, 
está saturado de soluções quadradas e distantes da realidade 
de quem utiliza os serviços. Por isso, entender o público e falar 
a mesma língua que ele pode transformar a relação das pessoas 
com determinado produto etrazer retorno claro e tangível para 
as empresas”, explica.

Há cinco pilares que sustentam a experiência do usuário: 
estética, ou seja, a interface de uma plataforma, que deixará 
a primeira impressão; usabilidade, que garante não só uma 
apresentação bonita, mas a efi ciência do uso descomplicado 
das funcionalidades disponíveis; arquitetura de informação, que 
permite com que o conteúdo esteja disposto de uma forma clara e 
destaque as informações mais importantes; fl uxos de navegação, 

ou seja, o mapa dos caminhos 
que o usuário percorre por um 
site, que deve ser claro; e, por 
fi m, o conteúdo, que precisa 
ser qualitativo e esclarecedor.

Em termos de mercado 
fi nanceiro, especifi camente, 
cada vez mais as instituições 
investem em pesquisas de 
comportamento do usuário 
para que possam oferecer 
um serviço descomplicado e 
próximo do consumidor. A 
intenção é clara: não conver-
sar apenas com investidores 

e executivos do segmento, mas também com quem nunca teve 
contato com o tema.

A Warren, por exemplo, foi criada com intenção de descompli-
car as fi nanças e transformar o hábito de investir em algo fácil, 
transparente e efi ciente. Por meio de uma inteligência artifi cial, 
a corretora criou uma plataforma que conduz as pessoas em 
uma jornada guiada por um “mentor automatizado” – o War-
ren. Aliada à um aplicativo de interface totalmente amigável e 
intuitiva, a empresa Consegue atender seu público-alvo mesmo 
quando ele é heterogêneo, ou seja, formado por diferentes perfi s 
de consumidores e faixas etárias.

“Entendemos que muitas pessoas nunca pensaram em aplicar 
seu dinheiro por acharem que é um processo difícil ou quase 
impossível. Ao mesmo tempo, criamos um produto capaz de 
atender a um público de perfi l investidor, que não está interes-
sado em dedicar tempo à administração de seus bens. A partir 
do conceito de UX, encontramos a melhor forma de falar com 
essa ampla gama de pessoas, e esse é um trabalho que está 
sempre em evolução”, conclui.
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