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Congresso trará tendências internacionais 
de gestão

@O XII Congresso Internacional Six Sigma Brasil 2020 
será realizado nos dias 26 e 27 de maio, em São Paulo. O 

evento trará conteúdo de qualidade e credibilidade a gestores 
e profissionais da área para ajudá-los a lidar com os revezes 
que acometem o ambiente empresarial de maneira cada vez 
mais frequente. O palco deste encontro será o Centro de 
Convenções do Hotel Pullmann e a temática “Valor Para o 
Amanhã” estará no centro dos debates sobre como garantir 
a continuidade dos negócios sob diferentes perspectivas – da 
liderança à gestão de projetos, processos e qualidade (https://
www.congressosixsigma.com.br/).    Leia a coluna  completa 
na página 2

Negócios em Pauta

Ceasa Virtual
A rede paulista que comercializa anualmente cerca de 

R$ 3,4 milhões de toneladas de frutas, legumes e verduras, 
oriundas de 22 estados  e 19 países, agora tem endereço 
virtual: (www.feiradoceasa.com.br). A página de vendas 
online de produtos agrícolas por atacado objetiva simplificar 
a compra e venda entre comerciantes e consumidores do 
segmento FLV (frutas, legumes e verduras). A plataforma, 
desenvolvida e administrada pela CV Market Place, conta 
com mais de 5 mil produtos cadastrados, dos quais cerca 
de 400 já estão disponíveis para a comercialização com o 
selo de qualidade do maior centro de distribuição hortifruti 
da América Latina.    Leia a coluna completa na página 3

O atual cenário 
econômico nos Estados 
Unidos está muito 
mais atrativo para 
industriais e pequenos 
empreendedores 
brasileiros

Com crescimento acima 
da média e o menor 

desemprego dos últimos 50 
anos, o país segue de portas 
abertas para industriais e 
empreendedores mais auda-
ciosos que desejam interna-
cionalizar seus produtos. É 
o que acredita a brasileira, 
radicada nos EUA, que atua 
há mais de 15 anos como 
contadora e especialista em 
negócios no território norte-
-americano, Lyla Chirico. 

A especialista, que dirige 
o escritório Elo Enterprises 
- fundado em 2004 e espe-
cializado no suporte de em-
preendedores estrangeiros 
nos Estados Unidos, afirma 
ter aumentado o número 
de industriais e pequenos 
empreendedores brasilei-
ros que estão em busca de 
informações sobre como 
ingressar seus produtos no 
competitivo mercado inter-
nacional. 

“Notamos em 2019, um 
aumento considerável na 
procura por auxílio na inter-
nacionalização de produtos, 
inclusive manufaturados 
brasileiros para os EUA. O 
empreendedor brasileiro 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 8

"A Inteligência Artificial identifica o cliente que entra em nossa pla-
taforma e otimiza as consultas que são realizadas em diversas bases de 
dados, determinando, por meio dos nossos algoritmos, qual consulta está 
performando melhor naquele momento. E tudo está integrado em sistemas 
eficientes de relacionamento com o cliente, como e-mail, aplicativos, chats 
e redes sociais, a fim de oferecer qualidade no atendimento e fidelizar os 
usuários", explica Diogo Cuoco, CEO da Taki Pagamentos.   

IA e o atendimento ao cliente

A tentativa de conciliar o tema “direitos fundamentais” com o pragma-
tismo do “mundo dos negócios” pode parecer, à primeira vista, inglória. 
O primeiro tema pode versar sobre questões até mesmo existenciais 
e mais transcendentais, enquanto que a realidade corporativa parece 
ser um ambiente voltado para a entrega de soluções práticas em aten-
dimento aos desafios, desejos e necessidades do dia a dia comercial, 
fortemente marcado pelo intuito de resultados financeiros. Cabe o 
questionamento e a provocação. Há algum ponto de intersecção entre 
esses dois ambientes, direitos fundamentais e o mundo dos negócios, 
que valha a pena comentar?   

Negócios e direitos fundamentais

Ada Lovelace, Edith Clarke, Grace Hopper, Dorothy Vaughan, 
Mary Keller, Joan Clarke, Katherine Johnson, Mary Winston Jack-
son, Karen Spärck Jones, Margaret Hamilton, Radia Perlman, Susan 
Kare, Ginni Rometty, Sheryl Sandberg, Carol Shaw, Kathy Kleiman, 
Cláudia Maria Bauzer Medeiros, Susan Wojciki. Você sabe o que essas 
mulheres têm em comum? Elas fizeram e fazem história no mundo 
da tecnologia, um segmento no qual os cargos ainda são ocupados, 
majoritariamente, por pessoas do sexo masculino.   

Busca por equidade

freepik

Produtos brasileiros podem ganhar 
selos ‘made in U.S’ 

ceagesp/divulgação

AI/Congresso Internacional Six Sigma Brasil

    Leia na página 6

Lyla Chirico
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que acredita no potencial 
do seu produto, pode, mui-
tas vezes, se colocar parte 
da operação no território 
americano, ganhar os selos 
de ‘fabricado, montado ou 
distribuído nos Estados 
Unidos’, isso garante maior 
potencial na hora de ingres-
sar o produto no mercado 
americano e também in-
ternacionalmente”, explica 
Lyla Chirico. 

A especialista afirma que 
algumas cidades america-
nas oferecem vantagens 

empreendedora nos Esta-
dos Unidos. Quem decide 
trilhar este caminho sozinho 
tem sido vítima de grandes 
prejuízos, muitas vezes, 
irreversíveis do ponto de 
vista financeiro”, alerta Lyla 
Chirico. 

Quem pretende apostar 
no mercado americano pre-
cisa ter atenção redobrada 
com a prática fiscal do país. 
Para Lyla Chirico, há muita 
desinformação circulando 
na internet com relação à 
abertura e gestão de empre-
sas no território americano. 
Segundo a especialista em 
negócios e contabilidade é 
preciso evitar se inspirar em 
conselhos de amigos e fami-
liares que já residem no país. 

“Não há fórmula mágica 
que sirva a todos de maneira 
generalizada. Os brasileiros 
tendem a se deixar influen-
ciar por conselhos e menos 
por análise técnica ao che-
gar nos Estados Unidos. Isso 
é um erro fatal. Muitos não 
sabem sequer as diferenças 
entre os tipos de empresas 
possíveis nos EUA, ou como 
funciona a contratação de 
pessoal, bem menos buro-
crática que no Brasil. Pe-
quenos erros podem gerar 
desde prejuízos menores 
até complicações mais 
sérias no futuro”, alerta a 
especialista. 

Fonte e mais informações: (www.
elogroup.us).

bastante atraentes para em-
preendedores brasileiros. 
Segundo ela, a depender do 
perfil do negócio, há possibi-
lidade de ganhar benefícios, 
inclusive fiscais, em cidades 
da Flórida, por exemplo, 
e também em cidades de 
outros estados americanos. 

“É preciso contar com 
um processo de consultoria 
qualificado para identificar 
o perfil do negócio e apre-
sentar ao empreendedor as 
cidades que mais e melhor 
acomodam sua estratégia 

TODOS SOMOS MILLENNIALS 

Adiamento dos GPs 
Após o adiamento do Grande 

Prêmio da Austrália, a Fórmula 
1 (F1) confirmou que os GPs do 
Bahrein (20 e 22 de março) e do 
Vietnã (3 e 5 de abril) também não 
serão disputados. As provas foram 
adiadas por conta da pandemia do 
novo coronavírus. Até o momento, 
a temporada de 2020 da F1 teve 
quatro provas adiadas: Austrália, 
Bahrein, Vietnã e China.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/todos-somos-millennials/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-a-16-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-a-16-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-14-a-16-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-busca-por-equidade-nao-e-uma-luta-de-boxe-mas-um-jogo-de-xadrez/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inteligencia-artificial-e-os-impactos-no-atendimento-ao-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-mundo-dos-negocios-e-os-direitos-fundamentais-incompativeis-ou-complementares/

