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Matt Haig – Intrinseca – O jornalista novelista 
inglês fez um verdadeiro tratado dos sistemas que 
nos rodeiam. Voltados para nos confortar, todavia 
podem causar verdadeiro caos, tanto físicos quanto 

emocionais. Sugere para “salvamento”, dentre tantas dicas, a 
introspecção. Segundo ele, o conhecer-se poderá levar à semi 
ou total independência do “sistema opressor”. Foi escrito bem 
antes das ocorrências “Covídicas 19”. Importante!

Observações Sobre um Planeta 
Nervoso

Maria Lucia Moyses Ruiz – Scortecci – Duas 
inseparáveis amigas, tiveram uma infância excelente, 
cresceram juntas até na mesma faculdade ingressa-
ram. Sintonia inabalável. O futuro prenunciava-se 

rosáceo. Até  que um fato absolutamente inesperado lançou-as 
em opostas direções. Que drástica ocorrência teria o condão de 
desajustar tal liame? Valeria uma vida? Um thriller de primeira 
com final inesperado. Válido para jovens e adultos.

Uma Dose Fatal

Luiz Otávio Goi Jr – Chiado – O executivo gestor 
de sistemas empresariais elencou nessa obra, todo 
seu cabedal amealhado ao longo de uma exitosa car-
reira em empresas com diferentes perfis e atividades. 
Do chão de fábrica à alta diretoria, nada lhe escapa. 

É pleno seu conceito de integração, entre os departamentos, 
para alcançar objetivos, em um bem  fundamentado alicerce 
para palmilhar caminho para o sucesso. Muito oportuno em 
época de reavaliações estruturais. Deve ser lido por estudantes 
de administração, gestores empreendedores.

Administrando Sistemas, Gerindo 
Processos e Engajando Pessoas

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

A plataforma de jogos matemáticos da Matific, utilizada 
atualmente na grade escolar de 7,5 mil colégios públicos 
e privados no Brasil, é uma alternativa lúdica de reforço a 
distância para alunos que estão de férias escolares, além 
de colaborar na redução dos impactos de aprendizagem 
aos estudantes menos favorecidos no País.

Desde março, a ferramenta é utilizada gratuitamente 
por cerca 3 milhões de alunos no Brasil, de 5 a 12 anos, 
para manter os estudos durante a paralisação escolar, bem 
como beneficia mais de 40 mil professores que utilizam 
o sistema de aulas para suas turmas. Os usuários contam 
com acervo completo de jogos digitais de matemática da 
empresa, com quase 7 milhões de atividades, desafios e 
exercícios.

O sistema também está alinhado à Base Nacional Comum 
Curricular e aos principais livros didáticos no País. Atu-
almente, a Matific possui parcerias de uso da plataforma 
em vários estados e municípios por meio de convênios 
assinados com os governos de São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul, e cidades como Osasco, Maceió, Santo 
André, Coruripe, Guarapuava, São Bernardo do Campo, 
Paulista e Porto Alegre, além do Distrito Federal.

Segundo Dennis Szyller, CEO da Matific Brasil, mesmo 
com a paralisação escolar, os alunos brasileiros continuam 
com as aulas regulares de matemática a distância sem 
nenhum tipo de prejuízo no calendário escolar. 

Plataforma da Matific usada para ensinar 
matemática a distância.

Esse dado mostra que 
10,8 milhões de pes-
soas tem algum tipo 

de dívida, seja com cartão 
de crédito, com o banco ou 
alguma loja. São 1,5 milhão 
de endividados a mais do que 
no auge da crise de 2014, em 
que 9,3 milhões acumulavam 
dívidas. 

Mas como economizar em 
plena crise econômica com 
o novo Coronavírus? Veja 
abaixo dicas da executiva 
especializada em soft skills, 
palestrante e pedagoga, 
Erika Linhares. 
 1) Tenha um objetivo. 

Ter um propósito de 
algo que se quer é 
fundamental para ser 
persistente na econo-
mia e desistir do que é 
supérfluo. Evite gastar 
com coisas desneces-
sárias. Sem propósito, 
é difícil ter resiliência 
para seguir o percurso 
e concluir a meta. 

 2) Faça um orçamento. 
Escreva quais são to-
dos os seus gastos do 
mês, mesmo os meno-
res. De um lado, liste 
coisas estruturantes e 
necessárias para o dia 
a dia, como aluguel, 

Como economizar em plena crise econômica e pandemia?
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Como fazer o bom 
gerenciamento do seu dinheiro?

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulgada em junho mostrou que 
pelo menos 67,1% das famílias brasileiras estão endividadas

se esforçam um pouco 
para chegar na meta 
desejada. É preciso, 
portanto, ter disciplina 
financeira com toda a 
família. Isso também é 
muito importante para 
inserir os filhos em uma 
cultura financeira para 
que aprendam desde 
cedo como poupar. 

 5) Pense em novas for-
mas de ter ganhos. 
Não é necessário só 
economizar para pou-
par. Não se limite à sua 
receita atual. Pense 
em como ganhar mais 
tanto no seu trabalho, 
sendo promovido, por 
exemplo, como execu-
tando algum outro tipo 
de função e fazendo 
outras atividades. 

 6) Tenha disciplina. 
Não desista fácil. Faça 
a economia no dia a 
dia e adapte a vida da 
família dentro desse 
caminho até atingir 
o objetivo desejado. 
Com dinheiro poupado, 
você terá muito mais 
liberdade para fazer 
escolhas. Fonte e mais 
informações: (http://
erikalinhares.com/). 

alimentação, escola e 
transporte e, de outro, 
os gastos supérfluos, 
como restaurante e sa-
lão de beleza. A partir 
desse orçamento, faça 
o controle e analise 
quais gastos pode eli-
minar ou diminuir. 

 3) Estabeleça metas de 
gastos mesmo para 
coisas importantes. 
Coloque um teto, por 
exemplo, de gastos 
com aluguel. Economi-
ze na água e na energia. 
Tudo pode ser negocia-
do. Liste quais são as 
coisas necessárias que 

não tem como serem 
eliminadas e parta para 
as renegociações. Faça 
pesquisas antes de 
fazer compras em mer-
cados para encontrar 
preços mais vantajosos 
e escreva uma lista 
do que é necessário 
comprar antes de ir. 
Dessa forma, evita-se 
compras por impulsi-
vidade. 

 4) Meta tem que ser 
familiar. Converse 
com a família e mos-
tre a eles que poupar 
deve ser um objetivo 
familiar, em que todos 

Mario Laffitte (*)        

Dificilmente alguém cresceu 
sem ter escutado dos pais ou 
de algum mentor a máxima 
sobre plantar agora para colher 
no futuro. 

É um ensinamento histórico, 
quase hereditário, e que pode 
soar óbvio, mas nunca é demais 
parar, lembrar e praticar esse 
conselho. Isso vale para quem 
está educando filhos pequenos, 
para quem tenta abrir um novo 
negócio e também para grandes 
empresas que tentam desven-
dar como será o mundo diante 
de tantas transformações ace-
leradas como estamos vivendo 
em 2020.

Olhar para o futuro nunca foi 
tão importante e necessário. 
Afinal, a sociedade vai precisar 
de novos recursos e soluções 
para uma vida diferente que co-
meça a ganhar contornos. Mas 
enquanto tentamos decifrar o 
que vem pela frente, acompa-
nhando esse ritmo frenético 
de mudanças, não podemos 
deixar de lado algo ainda mais 
especial: o presente. 

Planos bem-intencionados, 
revolucionários e inovadores 
podem não prosperar se não 
forem pautados no agora. É 
no presente que as empresas 
poderão mostrar seu poder 
de influência no mundo ou 
o quanto estão interessadas 
em fazê-lo um lugar melhor. 
E, positivamente, temos visto 
uma preocupação exemplar 
de grandes grupos neste mo-
mento. 

A arrecadação recorde de 
doações, seja em dinheiro, 
serviços ou produtos, com-
prova que há muita gente 
com a consciência de que os 
cuidados com o agora são tão 
vitais quanto a visão para o 
futuro. E quando empresas 
entendem que são parte da 
sociedade, e não entidades 
alheias a ela, o potencial para 
fazer a diferença aumenta e, 
consequentemente, a chance 

de aprimorar engajamento e 
reputação também. 

Em situações tensas e com-
plexas como a que vivemos, 
isso conta ainda mais. Construir 
reputações nos dias de hoje 
passa muito pelo poder de 
engajamento que uma empre-
sa consegue gerar. O que ela 
provoca na sociedade? Apenas 
desejo por seus produtos ou 
uma vontade que transcende 
o lado material? 

Esse engajamento envolve 
estar presente na vida das 
pessoas, prestando suporte 
em fases críticas como esta, 
proporcionando conforto e 
bem-estar nos momentos bons 
e apresentando uma postura de 
responsabilidade social. Fazer 
tudo isso implica em muito mais 
do que apenas zelar pela pró-
pria reputação - por mais que 
ações como as que, felizmente, 
temos visto contribuam para 
que as pessoas tenham melhor 
impressão de uma empresa ou 
figura pública. 

É algo que pode refletir no 
caminho que essa companhia 
vai trilhar daqui para frente, 
atraindo mais clientes, mais 
parceiros ou até mesmo mais 
pessoas interessadas em fazer 
parte dessa trajetória. As pesso-
as querem ser ouvidas, querem 
ter suas demandas atendidas. E 
não falamos aqui de pesquisas 
mercadológicas, de antecipar 
tendências de consumo. 

Falamos de entender o que 
será necessário para uma nova 
vida e de oferecer ferramentas 
para essa transformação. É um 
desafio complexo, mas que 
pode ser superado com tecno-
logia, inovação, atenção social 
e investimentos em educação. 

Assim as próximas soluções 
e demandas serão alcançadas. 
Assim as pessoas se sentirão 
mais amparadas. Assim repu-
tações serão verdadeiramente 
construídas.

(*) - É vice-presidente 
de Relações Institucionais da 
Samsung na América Latina.

Olhar para o futuro é agir 
no agora e pelas pessoas

Jogos matemáticos: opção lúdica 
para alunos em férias

“As escolas publicas e privadas terão de lidar, até o 
fim do ano, com a questão da educação à distância. E, 
neste aspecto, plataformas como a nossa passam a ser 
uma grande aliada, no sentido de facilitar a relação 
aluno-professor, além de garantir que as crianças con-
tinuem aprendendo, tanto na rede pública quanto nos 
colégios privados”, comenta. Mais informações: (www.
matific.com.br).

M
at

ifi
c/

D
iv

ul
ga

çã
o

Eduardo Tardelli (*)
 
O investimento em soluções tecnoló-

gicas deve ser parte do planejamento 
estratégico.

O momento que estamos vivendo 
exige novas ações tanto do Governo, 
quanto das empresas e indivíduos no 
que tange à segurança, saúde (física 
e mental) e economia. Infelizmente, 
vivemos, desde o início do ano com 
um número crescente de inadimplen-
tes no Brasil, agravado por conta das 
demissões e o cenário de dúvidas 
trazidos pela pandemia da Covid-19. 

Essa situação preocupa não só 
representantes político-econômicos, 
mas a todos nós, pois afeta ainda mais 
a nossa capacidade de pagamento e 
nosso estado emocional. Dessa forma, 
muitos indivíduos podem ter reações 
impulsivas e decisões equivocadas. 

Na luta pela saudabilidade contínua 
da capacidade de compras da popu-
lação, a recuperação de crédito tem 
um importante papel no recebimento 
de dívidas, tornando os inadimplentes 
capazes de colocar as suas contas 
em dia, beneficiando a si mesmos e à 
economia como um todo. 

Em meio a um momento de pan-
demia, o assunto vem sendo muito 
discutido por empresários e pessoas, 
pois possibilita que o devedor consiga 
fazer financiamentos, empréstimos 

e compras no crediário, mantendo-
se ativo economicamente por meio 
da circulação de impostos e giro de 
capital. 

Por se tratar de um serviço sensível, 
é um momento que as recuperadoras 
estão procurando as melhores estraté-
gias e processos para conseguir aten-
der a grande quantidade de clientes da 
melhor forma possível. Nesse quesito, 
o investimento em soluções tecnoló-
gicas é, mais do que nunca, capaz de 
trazer mais agilidade às atividades que 
englobam este universo de cobrança 
e maior inteligência às empresas ou 
advogados que trabalham com este 
tipo de operação. 

A questão da agilidade e assertivi-
dade na obtenção de dados relevantes 
que permitam a recuperação de um 
determinado crédito é essencial e a 
tecnologia é a ferramenta necessária, 
pois otimiza etapas, garantindo a me-
lhoria dos indicadores, aumentando a 
produtividade e o controle de inúme-
ros processos. 

Desde empresas do setor que 
possuem apenas uma PA (Posição 
de Atendimento) até as empresas 
com mais de mil posições devem 
considerar o investimento em so-
luções tecnológicas como parte do 
seu planejamento estratégico; tendo 
em mente que pesquisas internas da 

upLexis mostram um aumento de mais 
de 300% em produtividade com o uso 
de ferramentas apropriadas. 

Neste âmbito, as ferramentas mais 
utilizadas são plataformas especiali-
zadas em mineração de dados; apli-
cativos facilitadores de processos de 
checagem e investigação de bens e 
imóveis; robôs capazes de negociar, 
emitir boletos e enviar avisos de 
vencimento; discadores preditivos; 
computação cognitiva, machine 
learning, entre outras. 

O Big Data, em destaque, consegue 
reunir informações relevantes capa-
zes de criar oportunidades de negó-
cios, melhorar as operações existentes 
e trazer inteligência de mercado para 
os mais diversos setores. Use-o a 
seu favor e em favor da economia do 
nosso País! 

Afinal, a união de soluções tradicio-
nais com recursos tecnológicos e de 
inteligência artificial está permitindo 
que muitas empresas consigam au-
mentar o índice de recuperação de 
crédito em um tempo menor, sem que 
isso implique na perda de clientes. 

Ganham todos: clientes, empresas 
e a economia! 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de software que 
desenvolve soluções de busca e estruturação de 

informações extraídas de grandes volumes de dados 
(Big Data) extraídos da internet e outras bases de 

conhecimento.

A tecnologia a serviço da recuperação de crédito


