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Plataforma gratuita para assinar contratos 
eletrônicos

@Lançada em 06 de dezembro de 2019, a plataforma 
assinaturagratis.com atingiu a marca de 3.400 usuários e 

mais de 2.500 contratos assinados eletronicamente de modo 
100% gratuito. Centenas de pequenas e médias empresas 
utilizam a ferramenta diariamente e deixam de ter altos cus-
tos com o trâmite dos contratos. Em média, empresas têm 
um custo de R$100,00 por contrato em papel assinado. As 
despesas têm origem da compra de papel, tinta, impressão, 
além do transporte dos documentos entre o autor do contrato 
e os signatários. Além dos custos, o tempo é um desafio para 
o fechamento de novos negócios. O tempo médio para assinar 
contratos físicos é de 7 dias, levando em conta a logística, 
a revisão e refação dos documentos. Com a utilização da 
assinaturagratis.com, os usuários levam, em média, cerca 
de 24 horas para enviar os contratos e recebê-los de volta 
já assinados.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Contabilidade e Auditoria 
Estão abertas as inscrições à 10ª Conferência Brasileira de 

Contabilidade e Auditoria Independente, que será realizada 
no Teatro Bradesco, nos dias 2 e 3 de junho. A edição de 2020, 
cuja programação está em fase final, já conta com diversos 
nomes confirmados para as palestras, como: Zulmir Ivânio 
Breda, presidente do CFC, Marcelo Barbosa, presidente da 
CVM, Hans Hoogervorst, presidente do IASB, Alexsandro 
Broedel, membro do Conselho Curador da IFRS Founda-
tion, Carla Trematore, presidente do Comitê de Auditoria 
da Caixa,entre outros. Demais informações: (www.ibracon.
com.br/conferencia).    Leia a coluna completa na página 3

Marcadas pelo uso da tecno-
logia, as crianças nascidas 

após o ano de 2010 interagem 
com o mundo primeiramente 
por meio das telas de modo 
muito natural, muito antes 
de começarem a ler ou a usar 
uma folha de papel; aprendem 
fazendo e navegam perfeita-
mente nas telas. 

Sem medo de teclar os bo-
tões, estas crianças aprendem 
surpreendendo os pais com a 
facilidade de utilizar os eletrô-
nicos. Crescem com as vozes de 
Siri, Alexa e Google Assistant, 
pois no mundo dos Alphas, a in-
teração se faz com inteligência 
artificial e assistentes de voz.

A geração Alpha prefere o 
mundo virtual ao mundo físico. 
Estas crianças estão constante-
mente mudando de comporta-
mento e de preferências, pois 
acompanham a velocidade da 
informação deste mundo glo-
balizado; importante observar 

aqui que, em um mundo onde 
todos se conectam, a proficiên-
cia em inglês acadêmico será 
essencial para o sucesso desta 
geração.

Os Alphas têm uma maneira 
de "pensar digitalmente" sobre 
como as coisas se conectam e 
divergem. Usam a tecnologia 
para aprender, interagir e 
demostrar o domínio de con-
teúdos avançados, conteúdos 
estes que as gerações anterio-
res ainda não dominaram pois 
a  tecnologia não é apenas um 
brinquedo ou distração, mas 
um modo de viver, conectar e 
aprender.

Pesquisas mais recentes indi-
cam que esta geração superará 
as habilidades tecnológicas de 
seus pais aos oito anos de idade 
e acredita-se que os aplicativos 
e a inteligência artificial usados 
pelos Alphas reduzirão o tempo 
necessário para fazer compras, 
tarefas, adquirir produtos e 

Tiro no 
senador 

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

No último dia 5, o Governo Federal criou um novo decreto para definir 
as estratégias de cibersegurança no país. A decisão ocorre após diversos 
casos de ataques cibernéticos a celulares pessoais de autoridades do 
governo ocorridos ao longo de 2019. Conforme o Centro de Tratamento 
e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR-Gov), órgão 
vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foram 19.150 
registros de notificações de ataques cibernéticos no ano passado, o que 
significa um aumento de quase 4 mil casos em relação a 2018.   

Prevenir ciberataques

O maior inviabilizador do crescimento da pequena e média em-
presa brasileira hoje é o débito tributário acumulado, que por sua 
vez compromete significativamente o desenvolvimento da economia 
brasileira. Em razão do endividamento tributário, o empresário se vê 
desencorajado e muitas vezes impossibilitado de investir na empresa, 
já que os protestos dos tributos o afastam das linhas de crédito. A falta 
de Certidão Negativa de Débitos (CND) inviabiliza a participação da 
empresa em licitações, gera preocupação com execuções, bloqueios 
judiciais e com bloqueio de seu patrimônio, o que o desencorajam.   

Endividamento Tributário

Com a chegada da entrada em vigor da nova Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) em agosto, empresas seguem despreparadas 
para arcarem com as novas obrigações que ela traz. Por isso, muitas 
estão correndo atrás de soluções que possam acelerar o processo e 
prepará-las para os novos desafios do compliance digital. A LGPD 
estabelece boas práticas e orientações para programas de Compliance 
e proteção de dados em empresas.   

LGPD e busca por tecnologia

Foto: bpo.krypton/reprodução

Geração Alpha, as 
crianças digitais do 
século XXI preferem 
o mundo virtual 
ao mundo físico

serviços e até realizar consultas 
médica, pois todas as infor-
mações estarão conectadas e 
interligadas. Desta forma, a 
geração Alpha terá mais tempo 
para a criatividade, a inovação 
e para o lazer.

Para esta geração é a ex-
periência e a ação que levam 
à aprendizagem, não apenas 
instruções e perguntas base-
adas em conteúdo. O conhe-
cimento é adquirido fazendo e 
experimentando, “colocando 
a mão na massa”; desenvolver 
habilidades de pensamento 
crítico, desenvolver projetos e 
resolver situações-problema é 
o que motiva a geração Alpha.

É preciso compreender como 
esta nova geração aprende e 
como pensa para que possamos 
captar sua atenção e garantir 
uma aprendizagem efetiva. 

A criatividade, a inovação, a 
descoberta e investigação são 
fatores essenciais para o enga-
jamento desta geração. Fazer 
uso de metodologias ativas que 
enfatizam o protagonismo do 
aluno e potencializam o pro-
cesso de ensino-aprendizagem 
é fundamental nos dias de hoje. 
Uma estratégia é gerar ideias 
de solução para determinada 
situação-problema; construir 
protótipos e testá-los são pro-
cessos que motivam as crianças.

Aprendizagem colaborativa 
em pares, um ensinando o 
outro ou brainstorm de ideias 
permitem que os estudantes 
analisem possíveis soluções 
com diferentes pontos de vista 
e depois tomem decisões com 
base em seu próprio pensamen-
to crítico pessoal e individual. 

Esta geração espera significa-
do e propósito por trás de seu 
aprendizado e busca experiên-
cias práticas e inovadoras, que 
estimulem a criatividade e que 
os levem a descobertas desco-
nhecidas. Temas relacionados à 
tecnologia avançada, inteligên-
cia artificial, sustentabilidade, 
meio ambiente, problemas 
globais e bem-estar são alguns 
dos assuntos de interesse desta 
geração.

Mas fica o alerta: exposição 
precoce e o uso em excesso 
dos dispositivos eletrônicos 
podem ser prejudiciais à saú-
de. É preciso haver equilíbrio 
e acompanhamento da família 
de forma que se desenvolva 
um relacionamento saudável 
e produtivo com os gadgets. 

 
(Fonte: Daniela Brocca é gestora 

educacional, graduada em 
administração e pedagogia, 

especialista em Neuropsicopedagogia, 
Coaching e Análise Comportamental e 
coordenadora do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais do Colégio Marista São 
Luis).
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COMO FACILITAR O PROCEssO E FICAR 
ATENTO Às NOvAs NORMAs     Leia na página 6

IRPF 2020

Peregrinação a Meca
A Arábia Saudita suspendeu a 

entrada de peregrinos que visitam a 
Meca - um dos locais sagrados para o 
islamismo - "para impedir a chegada 
do novo coronavírus e sua difusão". 
O governo saudita também proibiu 
a entrada no país de visitantes com 
vistos de turistas de nações onde a 
doença já se espalhou. Até o momen-
to, a Arábia Saudita não registrou 
nenhum caso de coronavírus no país, 
apesar de alguns de seus cidadãos 
que vivem em outras nações terem 
testado positivo para a doença.

Geração Alpha, IGeneration, 
a primeira a ser 100% digital, 
vibra em uma energia de 
transformação 
tecnológica
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