
A Nike recolhe tênis usados envia para reciclagem para criar uma borracha 
granulada chamada Nike Grind.
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Aplicativo gratuito para ajudar a ter mais 
foco no Home Office

@A coach Ivana Cabral criou um aplicativo para quem está 
sem foco. Gratuito e disponível para os sistemas de iOS 

e Android, o aplicativo Ivana Cabral - que utiliza técnicas de 
neurociência, psicologia positiva e física quântica - busca 
ajudar pessoas que estão desmotivadas, procrastinando e 
sem confiança, direcionando os seus usuários à conseguirem 
seus objetivos. Quando temos foco, ficamos mais produtivos. 
Além de todos esses benefícios, a pessoa consegue se sentir 
mais motivada a gerar resultados para empresa, pois a sua 
realização pessoal, começa a aumentar com as possibilidades 
que aplicativo oferece..    Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Preparatório Completo 
As inscrições para o Enem 2020 ainda nem começaram, 

mas para quem vai realizar a prova nunca é cedo para ini-
ciar os estudos. A Kultivi, plataforma de ensino gratuito, 
que conta com mais de 460.000 alunos inscritos, possui 
um preparatório completo com 600 aulas, disponíveis a 
qualquer horário, em qualquer dispositivo com acesso 
à internet. São aulas de biologia, matemática, química, 
história, língua portuguesa, literatura e redação, geo-
grafia, física, sociologia, filosofia, línguas estrangeiras e 
até mesmo educação física. Por meio da plataforma, os 
alunos podem acessar gratuitamente todo o conteúdo. 
Mais informações: (www.kultivi.com).    Leia a coluna 
completa na página 3

Coronavírus 
e Economia. 
Paulo Guedes 
anuncia medidas 
de emergência

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 7

A Oikotie, pioneira no 
Brasil em arquitetura e 
design de áreas de lazer 
infantis, apostou na 
sustentabilidade como 
forma não apenas de 
crescimento empresarial, 
mas de inovação em 
engenharia e segurança

A empresa foi uma das 
pioneiras no Brasil no 

uso de pisos recicláveis com 
absorção de impacto para 
parques infantis. 

“A superfície de absorção 
de impacto dos nossos es-
paços é única. Utilizamos 
pneus de veículos comerciais 
reciclados que passam por 
um processo complexo para 
eliminar qualquer tipo de 
toxicidade e borracha Nike 
Grind, tecnologia com foco 
na sustentabilidade e res-
ponsável pela reciclagem dos 
solados de tênis. Dessa forma, 
tornamos nossos projetos 
em lugares seguros para as 
crianças” revela Isabel Sea-
bra, co-fundadora da Oikotie.

Composto de 72% de ma-
terial reciclado, cada metro 
quadrado do piso usado pela 
Oikotie contém borracha de 
aproximadamente 20 pares 
de tênis e um pneu de veícu-
lo comercial. Usando a bor-
racha dos pneus e dos tênis, 
desta maneira impede-os 
de serem descartados nos 
locais de aterro de resíduos, 
que já estão saturados.

Naturais de Portugal, as fun-
dadoras Susana Ventura, Ana 

Ser sustentável pode beneficiar a atração e retenção de talentos, mas 
as organizações devem demonstrar um real comprometimento com essa 
questão e evitar o greenwashing – prática em que empresas exageram e são 
irresponsáveis em suas credenciais sustentáveis e ecológicas. De acordo 
com os especialistas da Hays, para que os benefícios de atração e retenção 
de talentos sejam percebidos pelos candidatos, os empregadores precisam 
garantir que seus esforços de sustentabilidade sejam autênticos.   

Greenwashing nas empresas

O ano de 2019 foi emblemático para a computação em nuvem. A área 
que mais ganhou espaço foi a multicloud híbrida, que emergiu como a 
estratégia favorita das empresas que buscam flexibilidade e caminhos 
mais eficientes para mover suas cargas de trabalho para a nuvem, sem 
perder de vista a redução de custos, o aumento da produtividade e 
evitar estarem limitadas a um único provedor. As vantagens são tão 
significativas que a oportunidade de mercado de nuvem híbrida pode 
chegar a US$ 1,2 trilhões. Este ano promete intensificar esse cenário, 
à medida que empresas de todos os setores adotem a estratégia mul-
ticloud híbrida para agilizar sua transformação digital.   

Como a nuvem evoluirá

O que poucos sabem é que além de cumprir a obrigação civil, 
essa é uma ótima oportunidade para fazer ações de solidariedade 
sem gastar um centavo a mais por isso, destinando até 3% do IR 
para apoiar projetos e instituições sociais. Ao optar pela declaração 
no modelo completo, parte dos recursos que iriam para a Receita  
podem ser destinados para o Fundo da Infância e Adolescência 
(FIA).   

Imposto de Renda Solidário

freepik

Empresa brasileira usa tecnologia da Nike 
para criar parques infantis sustentáveis

Enem/Divulgação

Bitzen Tecnologia
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e Isabel Seabra trouxeram sua 
experiência no ramo para o 
Brasil e firmaram parcerias 
com os melhores fabricantes 
de playgrounds do mundo – 
todos com certificações de 
segurança, qualidade e sus-
tentabilidade, aferidos pelos 
mais importantes órgãos 
internacionais. Atualmente a 
empresa conta com uma equi-
pe de designers, arquitetos e 
engenheiros que idealizam, 
desenvolvem e concebem 
projetos para qualquer área 
de lazer ao ar livre, sempre 
com foco na sustentabilidade 
e na segurança.

Através do programa Reu-
se-A-Shoe (Reutilize um 
sapato), que foi lançada no 
Reino Unido nos finais de 
2004, a Nike recolhe tênis 

gem em apenas ao piso de 
borracha sustentável. Todos 
os equipamentos oferecidos 
pela empresa possuem cer-
tificados de sustentabilidade 
reconhecidos mundialmente. 

“Todos os nossos fornece-
dores possuem certificados 
verdes, que são concedidos 
a empresas que respeitam o 
meio ambiente e desenvolvem 
produtos sustentáveis e reci-
cláveis. Desde a madeira que 
usamos, que tem certificado 
FSC, até os restantes mate-
riais, que são tão duráveis que, 
com o uso adequado e manu-
tenção em dia, não precisam 
ser descartados, o que diminui 
consideravelmente o impacto 
ambiental.”, conclui Isabel. 
Fonte e mais informações: 
(www.oikotie.com.br).

usados, de qualquer marca, 
nos pontos de arrecadação e 
enviam para reciclagem para 
criar uma borracha granula-
da chamada Nike Grind. A 
Oikotie então recebe o Nike 
Grind e o utiliza para criar 
pisos de amortecimento de 
impacto dos seus parques in-
fantis. Em troca, ela devolve 
uma parte do valor a vários 
programas a favor da criança 
como o ‘Let Me Play’ ("Deixa-
-me Brincar") da Nike. 

“Este programa promove 
estilos de vida mais saudá-
veis para as crianças e con-
duz a uma mudança social 
positiva através do esporte 
e diversão, principalmente 
aquelas em áreas mais des-
favorecidas”, conta Susana.

Os projetos não se restrin-

hOME wORk: 
58% DOS 
FuNCIONáRIOS 
NãO RECEBEM 
SuPORTE DA 
SuA EMPRESA 

    Leia na página 6

Torneios vão para 2021
A Uefa decidiu ontem (17) pelo 

adiamento da Eurocopa, que seria 
disputada em junho e julho deste 
ano, para 2021 por conta da dis-
seminação do novo coronavírus. O 
mesmo fez a Conmebol ao adiar a 
47ª edição da  Copa América para  
2021. Inicialmente a competição 
estava prevista para ser realizada 
no período de 12 de junho a 12 de 
julho na Argentina e na Colômbia.
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