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Em um passado não tão distante, o profissional de call center pa-
recia ter mais orgulho de sua atividade laboral. Na década de 1990, 
aqueles que trabalhavam com as chamadas "televendas" viam certo 
glamour na profissão, precisavam ter formação universitária e eram 
submetidos a treinamentos diferenciados para atender consumidores 
de variadas classes, incluindo as mais altas. De lá para cá, a autoestima 
da categoria passou por oscilações. Há quem relate que ingressou no 
ramo por pura e simples falta de oportunidade em outras áreas.   

Autoestima no call center

Nós, que trabalhamos com tecnologia, enfrentamos situações de-
safiadoras todos os dias. Para alcançar o status de indústria 4.0 no 
Brasil, é mandatório pensar em soluções que nos ajudem dentro desse 
cenário de transformação digital. Porém, temos a ideia errônea de que 
a inovação está somente atrelada a  alternativas que envolvem elevados 
custos. Não podemos nos prender ao que o mercado nos impõe e nos 
apoiar exclusivamente nas chamadas soluções de prateleira. O clique 
acontece quando buscamos alternativas para viabilizar a implantação 
de novas ideias, afinal a verdadeira inovação pode estar em algo muito 
próximo de nós e ao mesmo tempo de baixo custo.   

Indústria 4.0 sem altos investimentos

Para que um negócio possa ter uma razão de ser é preciso que ele 
tenha uma “alma”, um propósito. Hoje mais do que nunca negócios são 
medidos pelas suas interações humanas. Se não quiserem estar fadadas ao 
fracasso, as empresas precisam aprender a criar uma conexão emocional 
com seus consumidores que são antes de tudo, pessoas. Liderar pelo 
exemplo, estar livre de cargos e desenvolver dirigentes em cada equipe, 
é uma das premissas que norteiam uma empresa de sucesso.   

Interação e conexão
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Negócios em Pauta

Games Matemáticos
Cerca de 600 mil alunos no Brasil, de 5 a 12 anos, mantêm 

as aulas regulares de matemática à distância com o uso da 
plataforma de jogos da Matific, utilizada atualmente por 
3,5 mil colégios públicos e privados no País para o ensino 
da disciplina. A empresa abriu gratuitamente a plataforma 
educativa para todas as instituições de ensino no País.  A 
ferramenta de jogos matemáticos tem sido uma opção de 
aprendizagem lúdica para crianças neste período de qua-
rentena. A abertura gratuita ficará disponível por 60 dias, 
para todos os alunos e professores brasileiros, do ensino 
infantil ao sexto ano.  Acesse: (https://lnkd.in/eN5dvSP).  
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“ACHIsMO” PERDEu EsPAçO

Fruto de parceria entre 
o Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação 
- ITI e o Departamento 
Nacional de Registro 
Empresarial e Integração 
– DREI, as Juntas 
Comerciais poderão emitir 
Certidões Simplificadas 
em formato PDF assinadas 
digitalmente com 
certificado no padrão da 
Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-
Brasil

As certidões também poderão 
ser emitidas em formato de 

Certificado de Atributo conforme 
regulamentado pela Infraestrutura. 
A inovação foi publicada na Instru-
ção Normativa nº 78 do DREI, na 
edição do dia 2 de abril do Diário 
Oficial da União.

Esta novidade proporcionará ao 
cidadão, empreendedor, empresá-
rio, condições de obter seu certi-
ficado digital de pessoa jurídica 
de forma muito mais fácil, rápida, 
segura e com custos menores. 
Para a emissão do certificado, a 
certidão simplificada em formato 
PDF assinada com certificado di-
gital ICP-Brasil poderá ser enviada 
eletronicamente a uma Autoridade 
de Registro credenciada à Infraes-
trutura e validada em processos 
por videoconferência. O mesmo 
vale para a renovação de um cer-
tificado digital de forma online, 
quando então será necessário ter 
um certificado digital ICP-Brasil 
ainda válido.

As certidões em formato de cer-
tificado de atributo regulamentado 
pela ICP-Brasil permitirão que 
estas sejam processadas auto-
maticamente pelos sistemas das 
Autoridades de Registro/Autori-

Juntas Comerciais poderão emitir Certidões 
Simplificadas digitais e online nos padrões da ICP-Brasil
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dades Certificadoras, tornando o 
processo de emissão de certifica-
dos digitais ICP-Brasil ainda mais 
célere e seguro.

“Trata-se de um grande avanço 
de modernização, uma importante 
entrega que fazemos ao País, que 

afirma o diretor-presidente do ITI, 
Marcelo Buz.

Os regulamentos da ICP-Brasil 
atualmente já admitem o recebi-
mento e tratamento de documen-
tos de identificação em formato 
eletrônico, de modo que, a partir 
da IN nº 78, certidões simplificadas 
emitidas pelas Juntas Comerciais 
no formato PDF, em conformidade 
com a nova Instrução Normativa 
do DREI, já serão admitidas nos 
processos de emissão de certifi-
cados. Para o caso das certidões 
simplificadas em formatado de 
certificado de atributos, haverá 
um prazo de adequação tanto para 
as Juntas Comerciais quanto para 
as Autoridades Certificadoras e 
de Registro da cadeia ICP-Brasil.

Para além da aplicação no âmbito 
da ICP-Brasil, esta medida pro-
porcionará às Juntas Comerciais 
evoluir ainda mais na prestação 
de serviços à sociedade de forma 
digital, ao propiciar o consumo das 
informações empresarias por elas 
geridas aos mais diversos setores 
socioeconômicos do país, de for-
ma digital, inteligíveis tanto por 
máquina quanto por ser humano, 
permitindo a automatização de 
processos com acurácia, segurança 
e agilidade.

“A transformação digital de 
serviços é o melhor caminho a 
ser seguido pelos órgãos públicos 
que querem prestar um melhor 
atendimento aos usuários. Dessa 
forma, o DREI sempre apoiará 
ações nesse sentido, que simplifi-
cam e desburocratizam a vida do 
empreendedor brasileiro”, comen-
ta o diretor do DREI, André Luiz 
Santa Cruz Ramos.

Trata-se de mais uma medida 
no sentido de facilitar ao cidadão, 
empreendedor, empresário o aces-
so ao certificado digital ICP-Brasil, 
ferramenta fundamental para a 
transformação digital empreendi-
da pelo Governo Federal.

vai ao encontro da desburocratiza-
ção, da digitalização de serviços e 
processos, da redução de custos. 
Essa transformação digital das 
Juntas Comerciais, aliada ao uso de 
certificados digitais da ICP-Brasil, 
contribuirá para a aceleração da 
abertura de empresas no Brasil”, 

A disseminação do novo 
Coronavírus levou 43 países 
a lançarem medidas tributá-
rias a fim de conter os efeitos 
da pandemia na economia. 
Ao todo, elas já somam 
166, segundo levantamento 
concluído no último dia 30 
pelo Núcleo de Tributação 
do Centro de Regulação e 
Democracia do Insper.

As ações de governos con-
centram-se sobretudo em 
tributos relacionados à renda 
e ao consumo, correspon-
dendo, respectivamente, a 
39,8% e 36,75% do total. 
Na Alemanha, por exemplo, 
ficou decidida a renúncia, até 
o fim deste ano, de medidas 
para fazer cumprir o paga-
mento de tributos vencidos. 
Já a Coreia do Sul optou por 
isentar pequenas empresas 
do pagamento de IVA, além 
de conceder incentivos para 
quem trocar de carro mais 
cedo.

Quando analisado o tipo 
da medida, metade delas 
refere-se à postergação do 

pagamento de tributo. Peru 
e Polônia estenderam em um 
mês o prazo para quitação de 
imposto de renda. No Reino 
Unido, por sua vez, existe a 
possibilidade de prorrogá-lo 
por seis meses.

Ainda sobre a natureza 
das ações, redução de carga 
tributária aparece em segui-
da, com 15,7%. Trata-se do 
caminho seguido pela No-
ruega, que diminuiu tempo-
rariamente de 12% para 7% a 
alíquota do imposto aplicado 
a cinemas, transporte públi-
co, serviços de acomodação 
em hotel, museus e parques 
de diversão.

Entre os países analisados 
também estão, entre outros, 
Bélgica, China, Dinamarca, 
Espanha, Estados Unidos, 
Grécia, Itália, Japão, Portugal, 
Suécia e Suíça.

Acesse o conteúdo comple-
to, com o detalhamento de 
medidas lançadas em cada 
país, por meio do link (https://
bit.ly/2UVp5hZ).

43 países lançam 166 medidas 
tributárias durante pandemia
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Queda na arrecadação
A arrecadação das receitas fede-

rais, que chegou a registrar recorde 
em janeiro, apresentou queda em 
fevereiro, totalizando R$ 116,430 
bilhões, com queda real de 2,71%, 
na comparação com o mesmo mês 
de 2019. Esse foi o menor resultado 
para o mês desde 2018, quando che-
gou a R$ 113,586 bilhões, em valores 
corrigidos pela inflação. As receitas 
como impostos e contribuições fede-
rais, chegaram a R$ 112,141 bilhões, 
resultando em queda real de 4,55%.

CA - CERTIFICADO DE ATRIBUTO

1. O que é?
O certificado de atributo (CA) é uma declaração eletrônica sobre 

um fato, pessoa ou empresa relativa a uma determinada situação ou 
qualificação. Como é um documento assinado via certificado digital 
ICP-Brasil goza das prerrogativas legais asseguradas em lei. O CA é um 
documento eletrônico para ser processado por sistemas informatizados.

2. Para que serve?
O documento digital certifica com segurança e integridade que 

uma pessoa é registrada em uma determinada entidade de classe 
ou que um aluno concluiu um curso em uma universidade, por 
exemplo. O CA permite que os sistemas possam ter a garantia de 
que a informação é segura e tem procedência.

3. Quais os benefícios?
Com o CA, o cidadão poderia gozar dos benefícios de reunir to-

dos os seus atributos de forma padronizada e interoperável entre 
os diferentes órgãos públicos e sociedade em geral em um único 
formato. Os sistemas informatizados poderiam processar diversos 
atributos de uma mesma pessoa, como o fato de ser médico, apo-
sentado, ter carteira de motorista válida, dentre outros.

4. Quem pode emitir?
A priori qualquer entidade, empresa ou órgão público. O requi-

sito principal é que a entidade que emite determinada informação 
a respeito do usuário realmente possua a prerrogativa legal de 
fazê-lo. Neste caso, a entidade precisa de um certificado digital do 
tipo pesso jurídica no padrão da ICP-Brasil e um assinador de CA.

Assim, a entidade passa a ser qualificada como Entidade Emissora 
de Atributos (EEA), conforme regulamento ICP-Brasil.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/reviews-e-possivel-coletar-com-facilidade-as-experiencias-de-seus-consumidores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/oportunidade-para-o-resgate-da-autoestima-do-profissional-de-call-center/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/interacao-e-conexao-caminhos-para-o-sucesso-das-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-possivel-adentrar-na-industria-4-0-sem-altos-investimentos/

