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É inegável a evolução da prática jurídica nos últimos cinco anos. 
Desde os velhos aposentados scanners de mão até as plataformas 
analytics, que organizam dados para auxílio nas tomadas de decisão, 
ainda veremos muitas mudanças e os próximos cinco anos prometem 
ser ainda mais revolucionários. As organizações passarão a enxergar 
o jurídico estrategicamente. Será uma corrida cada vez mais acirrada 
por eficiência, melhoria de processos, otimização de entrega e multi-
disciplinaridade.Nos Estados Unidos e em outros países maduros na 
questão inovação, o movimento iniciou há alguns anos. As urgentes 
exigências do mercado motivaram a criação de novos cargos e carreiras 
para profissionais com qualificações nada tradicionais.   

Novas profissões surgiram ou serão criadas

O turismo continua sendo o setor da economia mais afetado pela crise 
gerada pela pandemia do novo Coronavírus. Pesquisa realizada pelo Sebrae 
na primeira semana de junho mostrou que as perdas sofridas pelas empresas 
desse segmento eram, proporcionalmente, as mais altas no país, chegando 
a 76% em comparação com o faturamento médio mensal. Nesse contexto, 
o setor de hospedagem deve se preparar para o início da reabertura da eco-
nomia, que vem acontecendo paulatinamente em diferentes estados.   

Hotéis devem mudar modelo de atendimento

Hoje, bem que gostaria de ter uma bola de cristal ou alguma espécie 
de poder para conseguir prever o que acontecerá nos próximos seis 
meses, mas infelizmente, ou talvez felizmente, não vivemos nas telas 
de Hollywood. Então só nos resta uma análise dos dados disponíveis 
e a observação de macro tendências, a fim de elaborar uma predição 
de como será o mundo pós COVID-19. Na última década, em especial, 
estávamos vivendo um momento de profundas transformações, uma 
onda de mudanças jamais vistas, batizada pelo professor Klaus Schwab 
em 2010, como a quarta revolução industrial.   

O mundo pós COVID-19
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Negócios em Pauta

Mel com caráter social
A MaDi Wellness, start-up que nasceu com o propósito de 

fazer a diferença na saúde e qualidade de vida por meio de 
recursos naturais, anuncia a chegada de mais um produto 
em seu portfólio: o mel. Além da pureza e da qualidade do 
alimento, o grande diferencial é seu caráter social. O lucro 
arrecadado será redirecionado para duas ONGs e também 
para a criação de um fundo social batizado de #besocial. 
Produzido na região de Belo Horizonte, o mel passa por 
um rigoroso processo de qualidade e por isso será comer-
cializado um número limite mensal. No processo, parte 
das colmeias são usadas somente para a produção do mel. 
Saiba mais em: (https://www.madibrasil.com).    Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Workshop reunirá casos de sucesso sobre 
gestão de fornecedores

@A Tecnologia como aliada na Gestão da Cadeia de 
Suprimentos é o tema do workshop virtual gratuito, 

promovido pela SoftExpert, fornecedora de softwares e 
serviços para automação e aprimoramento de processos 
de negócio, conformidade regulamentar e governança 
corporativa. O encontro ocorrerá quarta-feira (23), a 
partir das 14 horas, e as inscrições estão abertas. Com o 
objetivo de preparar as empresas para assegurar o bom 
relacionamento com a cadeia de suprimentos, manter a 
entrega dos produtos e serviços de qualidade, além de 
garantir diferenciação competitiva e inovação nos modelos 
de negócios, o Workshop reunirá três líderes de projetos 
de sucesso.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução SoftExpert

Nos últimos anos e principalmente 
com a chegada da pandemia, o 
setor de e-commerce tem ganhado 
ainda mais destaque e confiança dos 
consumidores.

Para se ter ideia, no Brasil o setor cresceu 
47%, de acordo com uma pesquisa realizada 

pela Associação Brasileira de Comércio Eletrô-
nico (ABComm), em parceria com a Konduto. 

Mas tanto na loja física como principalmente 
na online é fundamental investir em estratégias 
de marketing. Submarino, Lojas Americanas, 
Magazine Luiza, o que todas as grandes têm 
em comum? Ambas trabalham com ações de 
Marketing Digital. Esse é um processo im-
portante para a comercialização na internet, 
já que todas as empresas precisam ser vistas 
para sobreviverem atualmente, principalmente 
o e-commerce que é um negócio 100% online. 

É através de uma boa estratégia que as ofer-
tas chegarão até o público-alvo da loja virtual. 
Agora em meio a esse cenário de pandemia e 
isolamento social podemos ver como o Marke-
ting Digital está salvando os negócios. Mas é 
necessário tomar alguns cuidados para mirar 
em estratégias certeiras: o maior erro que 
muitos negócios vem cometendo é não terem 
uma estrutura de Marketing Digital robusta. 

Simplesmente criam a loja e não seguem um 
posicionamento. Hoje, é visível que qualquer 
negócio, seja físico ou online, deve ter um po-
sicionamento de Marketing Digital. Pensando 
nisso, listo abaixo o passo a passo para adotar 
ações estratégicas para o seu e-commerce. 
Confira: 

1 - Determine seu  público-alvo: se 
o e-commerce já existe é preciso partir do 
pressuposto que ele precisa ter um público-
-alvo para determinar as ofertas dele e o nicho 
que está inserido. A determinação do nicho é 
fundamental para criar um passo a passo do 
e-commerce. Saiba definir se vai vender pro-
dutos relacionados a saúde, moda, decoração 
ou outros. 

É fundamental saber com quem você fala. 
Além disso, e-commerce pequenos devem focar 
em um nicho específico, porque fica mais difícil 

E-commerce e Marketing Digital 
devem caminhar juntos

concorrer com os grandes que oferecem diver-
sos produtos e fazem grandes investimentos 
em ações de marketing e publicidade. 

2 - Crie um estrutura social do e-com-
merce: com o site no ar é necessário ter um 
bom posicionamento e, a partir disso, criar toda 
uma estrutura social. Crie um blog de conteúdo  
que possa atrair pessoas interessadas em um 
determinado produto, por exemplo: vamos 
dizer que você tenha um e-commerce que 
venda produtos naturais, essa loja pode criar 
conteúdos explicando os benefícios de cada 
produto, para parte estética, saúde, também 
criar alguns conteúdos gratuitos que podem 
ser baixados como um e-book de como realizar 
uma receita saudável e saborosa. 

E depois disso fica mais fácil capturar essa 
pessoa interessada, que chamamos de lead, 
para sugerir uma série de ofertas e produtos 
através do e-mail marketing. O marketing de 
conteúdo também  está atrelado ao Marketing 
Digital. 

3 - Faça análise dos concorrentes e 
veja o que pode melhorar: para fazer essa 
análise o primeiro passo é listar quem são os 
concorrentes - os outros e-commerce que atu-
am no mesmo nicho, que vendem um produto 
parecido. Depois, analisar o que eles fazem e 
você não. Por exemplo:  você deve observar 
se o seu concorrente tem um Blog, um canal 
no Youtube onde mostra seus produtos, ou 
um Facebook, Instagram, se faz anúncios 
nessas redes. Além disso, é importante de 
perguntar: se alguém pesquisar seu produto 
aparece você nas buscas ou seu concorrente? 

E a partir dessas respostas traçar estratégias 
para o seu negócio.

4 - Tenha um site seguro:  confirme 
se você tem a instalação do certificado de 
segurança SSL, Secure Socket Layer, mas 
já falando especificamente de e-commerce, 
é preciso que ele passe uma segurança para 
quem está visitando, por isso é necessário  ter 
depoimentos de outros clientes em relação a 
outros produtos, taxa de entrega e utilizar 
também plataformas de pagamento que sejam 
de confiança como por exemplo, pagseguro ou 
a própria hotmart.  

5 - Faça Campanhas: anúncios no Fa-
cebook Ads e Google Ads são fundamentais 
para alcançar pessoas interessadas. No Google 
Ads é possível realizar anúncios baseados na 
pesquisa. Se você vender tênis, poderá anun-
ciar os tênis para quem busca por eles. Outra 
estratégia fundamental é o e-mail marketing, 
para criar relacionamento com os clientes e 
poder enviar novas ofertas.

E se tem uma estratégia que não pode 
faltar, é o Remarketing, que basicamente é 
criar anúncios para quem já teve contato com 
alguma oferta da loja. Se alguém visita a página 
de um produto, os anúncios de Remarketing 
"vão seguir" a pessoa, onde quer que ela vá na 
internet. Unindo todos esses pontos é possível 
ter uma estratégia de Marketing Digital e de 
conteúdo que ajude a alavancar seu negócio. 

(Fonte: Alex Vargas é especialista em Marketing 
Digital e empreendedor digital com 800 mil inscritos 

em seu canal no YouTube (https://www.youtube.
com/channel/UCCdrDfALqVgHQEf27bKRhAw).

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS

GIGANTES DA 
ECONOMIA 
DIGITAL 
TêM ALGO 
EM COMuM: 
APLICAçõES 
ADAPTATIVAS

    Leia na página 6
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EuA bane TikTok e WeChat
O Departamento do Comércio dos 

Estados Unidos anunciou a proibição 
de novos downloads dos aplicativos 
chineses TikTok e WeChat a partir deste 
domingo (20). As medidas são diferentes 
para os dois aplicativos com exceção da 
proibição de baixar os apps. Quem tiver 
o TikTok poderá continuar a manter o 
programa, mas terá restrição na atuali-
zação dele. Já as regras para o WeChat 
são mais amplas e impedem "qualquer 
provisão de hospedagem de internet que 
habilite o funcionamento ou otimização 
do app no território dos EUA" (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/gigantes-da-economia-digital-tem-algo-em-comum-aplicacoes-adaptativas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-a-21-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-19-a-21-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/hoteis-devem-mudar-modelo-de-atendimento-para-dar-seguranca-aos-hospedes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dos-scanners-aos-robos-novas-profissoes-surgiram-e-muitas-ainda-serao-criadas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-mundo-pos-covid-19-a-decada-de-2020-inicia-se-com-grande-expectativa/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

OpiniãO
Contabilidade da 

tradicional para o digital

Existem muitos serviços 
que mudaram nossa 
forma de consumir e 
derrubaram algumas 
barreiras que existiam 
em nossas mentes

Imagine há alguns anos você 
falar aos seus pais que iria 
viajar para o outro lado do 

mundo e que iria dormir na 
casa de um desconhecido por 
um preço muito bacana. Eles 
provavelmente morreriam de 
preocupação e não permitiriam 
algo assim.

Hoje, graças ao Airbnb, es-
ses mesmos pais viajam para 
qualquer lugar e dormem na 
casa de um completo estranho, 
avaliam o serviço no final e tudo 
isso com segurança. 

Esse é só um exemplo, pode-
mos estender essa mudança de 
comportamento para serviços 
de bancos (afinal, quem é que 
gosta de pegar fila em um ban-
co tradicional se pode resolver 
tudo pelo celular), serviços de 
transporte, compra de comida, 
enfim... uma gama enorme de 
serviços que partiram do tra-
dicional para o digital.

Assim também acontece com 
a contabilidade. Um serviço 
completamente tomado pelo 
tradicional, mas que vai aos 
poucos ganhando espaço e 
forma no mundo digital. Certo. 
Mas quais as diferenças entre 
contabilidade tradicional e 
digital? O que eu ganho ou 
perco com isso?

Na contabilidade tradicional 
você pode ir até o escritório do 
seu contador, sentar com ele e 
fazer uma reunião, tomar um 
cafezinho e conversar sobre a 
sua empresa. Os serviços que 
esse contador tradicional vai 
fazer estarão ligados ao fiscal, 
contábil, societário e recursos 
humanos. Digamos que você 
precise fazer a admissão de 
um novo empregado na sua 
empresa. Vai entrar em contato 
com o seu contador tradicional 
e passar a ele os dados dessa 
nova relação de emprego. En-
tão o contador vai transmitir 
essas informações ao governo, 
imprimir uma série de docu-
mentos e devolver a você. 

Dependendo da sua cidade, 
dependendo de como essas 
informações são passadas e, en-
fim... dependendo do cenário, 
esse processo pode levar horas 
ou dias. Isso é só um pequeno 
detalhe... você também vai re-
ceber seu imposto por meio de 
um papel impresso, se precisar 
saber os dados de faturamento, 
custos, despesas, resultado 
ou outros, terá que entrar em 
contato com o contador a cada 
vez e solicitar o que precisa. E, 
por fim, terá que confiar que o 
que ele faz é correto. Na con-
tabilidade digital não é possível 
sentar e tomar um cafezinho 
com o seu contador. Sua forma 
de comunicação passa a ser um 
app de celular. Por meio do 
app você consegue pedir tudo 
o que precisa para gerir a sua 
empresa. 

Poderá contratar pessoas, 
solicitar férias, afastamentos, 
rescisões, pedir uma alteração 
contratual (ah! E acompanhar 
em tempo real o que acontece 
com o seu processo), ter acesso 
aos seus impostos sempre que 
desejar, copiar o código de bar-
ras em um clique e efetuar o pa-
gamento no seu app do banco 
(que pode até ser tradicional, 
mas já tem um app), marcar o 
tributo como pago para ter um 
controle maior, emitir notas 
fiscais com facilidade e rapi-
dez e acompanhar a qualquer 
tempo, em qualquer lugar, o 
seu faturamento, despesas, 
custos e resultado.

Você passa a ser um auditor 
do trabalho do seu contador, 

passa a ter controle sobre as 
informações da sua empresa. 
Não tem que confiar cega-
mente no trabalho, pois ele 
está ali, diante de seus olhos, 
na palma da sua mão. Ainda 
não está convencido de que 
o digital pode oferecer tudo 
o que você precisa em termos 
de contabilidade? Separamos 
uma lista completa do que você 
encontra no digital.

A elaboração da Contabilida-
de de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade; 
traz a emissão de balancetes; 
elaboração do balanço patrimo-
nial e demais demonstrações 
contábeis obrigatórias, como 
DRE, DMPL, DFC e Notas Ex-
plicativas; importação dos da-
dos enviados e/ou lançados pela 
empresa cliente por meio do 
aplicativo eletrônico; Emissão 
de relatórios de faturamento; 
Implantação do saldo contábil 
oriundo da antiga prestadora 
de serviços contábeis relativo 
ao período da migração; e a 
transmissão das declarações: 
Sped Contábil e ECF.

Já na área fiscal é possível 
fazer a emissão e envio das 
guias de impostos; importação 
de notas fiscais de entradas e 
saídas; entrega de declarações; 
a emissão da Guia de Diferen-
cial de Alíquota; Guia de ISS; 
Guia de ICMS; DARF impostos 
federais; Orientações sobre alí-
quotas; Orientação tributária 
de como emitir nota; Liberação 
de acesso na prefeitura para 
emissão de NFSE; Liberação 
para emissão de nota fiscal na 
SEFAZ; e orientação de tribu-
tação na venda de produtos.

Na área de departamento 
pessoal há a Admissão; Folha 
de Pagamento com variáveis 
e sem variáveis; Férias; Resci-
são; Afastamentos; 13º Salário; 
Emissão do relatório mensal 
de férias (para acompanha-
mento); e Declarações; como 
também o acompanhamento 
das alterações de salários; 
fornecimento da CCT para o 
cliente; orientação sobre al-
terações na legislação contábil 
trabalhista; e a elaboração de 
RDT, RDF, RET-GPS quando 
for preciso.

Importante ressaltar os 
serviços na área Societária, 
como: constituições; alte-
rações; baixas; emissão da 
Inscrição Estadual; cadastro 
no Brasil Cidadão quando o 
cliente não possuir; pedido 
de inclusão Simples Nacional; 
e reenquadramento de ME e 
EPP conforme o faturamento. 
Bem completo, não é? Se uma 
contabilidade digital faz tudo 
isso, deve custar uma fortuna! 
É aí que a conversa fica melhor 
ainda. Como toda plataforma 
digital faz uso de muita tecno-
logia nos processos internos, 
consegue atender mais clientes 
com menos pessoas e manten-
do uma qualidade de alto nível. 

Isso permite reduzir os custos 
e, por consequência, os preços. 
É por isso que aquela propa-
ganda que você viu no seu feed 
do Instagram ou do Facebook 
que dizia: Contabilidade por 
R$ 85,90, não era sonho nem 
pegadinha! Por fim, se você 
é daqueles que gosta mesmo 
é da proximidade, de poder 
falar com uma pessoa do outro 
lado e que gosta de conversar, 
também é possível ter isso na 
contabilidade digital. Você não 
é atendido por uma inteligência 
artificial, mas por um contador 
de verdade. Pode conversar por 
meio do Telegram ou WhatsApp 
e ter um atendimento, muitas 
vezes, mais próximo do que o 
presencial.

Essa é a transformação di-
gital com redução de custos. 
E aí, vai ficar de fora dessa?

(*) - É CEO da Razonet Contabilidade 
Digital.

Luana Menegat (*)
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VI Semana de Engenharia

@O Centro de Ciências e Tecnologia (CCT) da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie (UPM) em Campinas, realiza, entre os dias 21 

e 25 de setembro, a VI Semana de Engenharia (Semack). Neste ano, a 
edição é totalmente online e tem como tema "Rumos da empregabilidade 
na Engenharia: o futuro promissor pós pandemia". A sexta edição da 
Semack constitui uma abordagem especial alinhada ao Projeto de 150 
Anos do Mackenzie, pautado no tripé Educação, Cidade e Sociedade. 
Dessa forma, o evento será baseado no debate de casos de egressos 
dos cursos de Engenharia do Mackenzie e seus respectivos impactos 
na sociedade, por meio de sua atuação profissional. Os interessados 
podem se inscrever pelo link: Dia 21 de setembro: bit.ly/dia21semack20 
(senha: semack).

Pure Storage adquire a Portworx

@A Pure Storage anunciou a compra da Portworx por 370 milhões 
de dólares, a maior aquisição da Pure até o momento e a expansão 

mais profunda da empresa no mercado de serviços de dados em várias 
nuvens para oferecer suporte a Kubernetes e contêineres. A Portworx 
é a plataforma de serviços de dados Kubernetes mais usada pelas em-
presas listadas na Forbes Global 2000, a qual provê armazenamento, 
alta disponibilidade, proteção e segurança de dados e mobilidade em 
nuvem para contêineres. Algumas destas empresas são o Carrefour, 
Comcast, GE Digital, Kroger, Lufthansa e T-Mobile.

Produtos e serviços digitais para o segmento 
da educação

@Edutt, Youtz e Nuvem Mestra anunciam a fusão das opera-
ções e a criação da holding INICIE Educação (Integração da 

Inteligência Coletiva e Inovação para Educação), que nasce com 
foco no mercado de produtos e serviços digitais para o segmento 
da educação. Com ofertas complementares entre si, as três em-

presas decidiram se unir para criar o primeiro grupo que entrega, 
de ponta a ponta, soluções que atendam a todas as necessidades 
das instituições de ensino em sua jornada cada vez mais urgente 
de transformação digital.

NESS Health é a nova incubada na Eretz.bio

@A NESS Health agora integra a incubadora de startups Eretz.bio, 
iniciativa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 

Einstein, cuja principal missão é fomentar o ambiente de empreendedo-
rismo em saúde no país. A integração confirma o caminho de inovação 
e transformação digital que a NESS Health vem desenvolvendo nos 
últimos anos no âmbito da medicina diagnóstica. Incubada na Eretz.
bio, a NESS Health poderá participar de projetos colaborativos e de 
pesquisa, entre outros. Fundada em 2016, a NESS Health é uma spin-off 
da NESS Processos e Tecnologia, que fornece soluções inovadoras e 
transformadoras com alto impacto no mercado de medicina diagnóstica 
nacional e internacional.

Admissão digital

@A JobConvo (www.jobconvo.com/pt-br) – startup de recrutamen-
to, seleção e admissão digital por meio de inteligência artificial 

– foi a pioneira a criar, em sua plataforma, e oferecer ao mercado o 
“Módulo Admissão”, processo que auxilia o RH durante o processo de 
contratação do candidato. A funcionalidade permite que o Recursos 
Humanos organize em tarefas todos os documentos exigidos pela vaga 
como: formulário de políticas, formulários de dependentes e benefí-
cios, entre outros. Desta forma, fica mais simples e transparente tanto 
para o candidato, quanto para a empresa o processo contratual. Com 
a ajuda de inteligência artificial, o RH consegue garantir a veracidade 
das informações exigidas e documentos necessários, automaticamente 
realizando a qualificação cadastral do candidato, inclusive junto ao 
eSocial (www.jobconvo.com/pt-br).

ricardosouza@netjen.com.br

Como conciliar inovação e cibersegurança 
durante a pandemia da COVID-19

Anderson França (*)

Do dia para a noite, fomos 
transportados para um novo 
ambiente, no qual o trabalho 

remoto é o centro da economia, assim 
como as videoconferências e webinars 
tornaram-se recorrentes neste novo 
cenário. Como resultado, estar conec-
tado é uma condição fundamental para 
a sobrevivência das companhias e uma 
questão de sanidade para nossas vidas 
pessoais. 

Diante da urgência imposta pela 
pandemia, porém, o que vimos foram 
ações rápidas, e muitas vezes abruptas, 
focadas simplesmente na tentativa de 
adaptação à realidade do distanciamen-
to e isolamento social. Entre a mudança 
do escritório para o home office e a 
digitalização dos processos, o fato é que 
poucas empresas conseguiram fazer a 
migração para este novo cenário sem 
nenhum tipo de contratempo. Se antes 
estávamos trabalhando para levar um 
pedacinho de nossa casa para o escritó-
rio, com a pandemia tivemos que levar 
todo o nosso escritório para casa de 
uma forma muito rápida e sem opção. 

Segundo pesquisas do Gartner, 55% 
dos Chief Executive Officers (CEOs) 
de tecnologia não estavam preparados 
para qualquer tipo de crise econômi-
ca, mesmo antes da pandemia, e que 
seria preciso rever investimentos. Em 
contrapartida, quase 80% das em-
presas brasileiras adotaram sistemas 
de trabalho a distância, aumentando 
os gastos em áreas como serviços de 
Nuvem, Analytics e videoconferência, 
entre outros. Os CIOs tiveram um pa-
pel muito importante nessa transição, 
trazendo soluções criativas e a curto 
prazo para que as operações tivessem 
o menor impacto possível.  

Esse movimento, evidentemente, não 
é por acaso. A necessidade fez a ocasião. 
O efeito colateral, no entanto, é que 
apesar de inovadoras, essas inovações 
exigem uma quantidade maior de trá-
fego em rede das operadoras, situação 
que foi observada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), cujos 
dados informam um aumento entre 
40% e 50% do uso da Internet no Brasil 
durante a quarentena.

Outro fato é que, cada vez mais, 
as redes estão sendo compartilhadas 
por outras pessoas – em sua casa, 
por exemplo, as informações de seu 
trabalho estão, muito provavelmente, 

soluções simples e bastante eficientes 
para ajudar nessa jornada. Ferramentas 
como os sistemas de VPN (Virtual Private 
Network) e Intrusion Prevention System 
(IPS) são recursos que podem garantir 
melhor monitoramento ativo às áreas 
de TI, garantindo melhor operabilidade 
aos negócios. A VPN, por exemplo, in-
tegra técnicas de criação de túneis de 
comunicação entre dispositivos remotos, 
adicionando camadas de criptografia e 
autenticação para assegurar a privacida-
de na conexão remota, algo fundamental 
para atender às demandas de um mundo 
mais móvel a cada dia. 

O mais importante, agora, é ter cami-
nhos para identificar e checar, em tem-
po real, atividades e ameaças suspeitas 
e bloquear qualquer ação de intrusos 
em sua rede e dispositivos. Inovar não 
significa, apenas, pensar em adotar 
soluções que agilizem a parte visível 
da operação, mas também garantir a 
sustentabilidade dos negócios. 

No contexto atual, investir em recur-
sos de prevenção, que permitam visi-
bilidade e controle, pode ser a grande 
inovação para permitir o funcionamen-
to assertivo das rotinas corporativas. 
Ter os dados disponíveis e protegidos 
é, também, fundamental. Entre as 
muitas lições que a pandemia pode 
nos ensinar, uma que precisa ficar clara 
para os líderes de negócios e TI é que o 
mundo muda muito mais rápido do que 
imaginamos, e que as conexões não são 
nada sem segurança. Está na hora de 
mudar o foco e acelerar, também, essa 
jornada por mais proteção digital. Sem 
esse controle, será impossível manter o 
trabalho remoto durante a pandemia.

(*) É CEO da Blockbit.

Estamos diante de uma quebra de paradigmas sem precedentes. A pandemia do Coronavírus 
apresentou um cenário desafiador às organizações, acelerando os planos e obrigando a uma completa 
reorganização mundial de todas as estruturas empresariais
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trafegando na mesma conexão que os 
vídeos da aula online de seus filhos, dos 
jogos digitais, dos vídeos no YouTube, 
serviços de streaming e por aí vai.  

É nesse contexto, portanto, que a 
pandemia exige maior preocupação das 
organizações em relação à segurança 
dos dados nesses novos tempos. Se 
antes da emergência sanitária a ciberse-
gurança se tratava de uma preocupação 
interna das equipes de TI, agora é pre-
ciso estender os cuidados de proteção 
a um ambiente exponencialmente mais 
disperso e difícil de controlar.

Isso porque, apesar de ser um am-
biente privado, é fundamental que as 
companhias se antecipem e assumam 
a responsabilidade de disponibilizar 
um espaço eficiente, que leve em con-
sideração a informação que está sendo 
acessada, quem tem permissão de aces-
so e se as trocas de dados estão sendo 
feitas de forma a proteger os usuários 
e a própria organização. Para mitigar os 
riscos de um ambiente desprotegido, as 
corporações devem adotar ferramentas 
para monitorar seu ambiente online.

A partir do momento que as pessoas 
ganham a opção de fazer o acesso re-
moto de dados sigilosos em diferentes 
dispositivos e locais, é preciso que 
elas também tenham as condições de 
segurança de redes – para o conforto 
das pessoas e proteção das operações. 
Inovar a forma de acesso, desse modo, 
precisa vir acompanhada da análise 
pragmática de como permitir o geren-
ciamento completo da cibersegurança.

A boa notícia, neste sentido, é que 
a indústria de proteção já conta com 



www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de setembro de 2020Economia 3

D - Loja Exclusiva  
A Superbom , empresa alimentícia especializada na fabricação de pro-
dutos saudáveis, anunciou a expansão da sua oferta de produtos com a 
inauguração de loja exclusiva dentro de duas plataformas de marketpla-
ce. Em parceria com Mercado Livre e Magalu, 30 itens de seu catálogo 
serão comercializados, incluindo as linhas de itens secos, resfriados e 
congelados. Enquanto a linha seca será distribuída com abrangência 
nacional, os congelados e resfriados da marca - tornando a Superbom 
uma das pioneiras na oferta destes produtos através de uma plataforma 
online - serão comercializados por toda a região metropolitana de São 
Paulo com entregas em até 24 horas. Com a movimentação, espera um 
crescimento de 15% em sua receita total com apenas um ano de opera-
ção.  Outras informações: (https://superbom.com.br/). 

E - Programa Trainees 
Estão abertas as inscrições para o Programa Trainees 2020 da BP Bunge 
Bioenergia. Com duração de 12 meses, o programa objetiva estimular 
jovens recém-graduados a desenvolverem suas carreiras em cargos de 
especialidade nas áreas operacionais e corporativas. Podem participar 
recém-formados entre dezembro de 2017 e julho de 2020 nos cursos 
de Economia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e nas 
Engenharias de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, 
Química, Mecatrônica, Elétrica e Mecânica. É desejável que os candi-
datos tenham conhecimento de inglês e disponibilidade para mudança 
a qualquer localidade do País. As inscrições podem ser realizadas de 
imediato, pelo endereço: (http://traineebpbunge.across.jobs/). 

F - Cultura Caipira
O projeto de extensão “Bamo Proseá? Cotidiano e Cultura Caipira” do Campus 
Sorocaba da UFSCar, voltado ao universo caipira, está lançando uma série 
de podcasts. O projeto está disponível quinzenalmente nas redes sociais e 
plataforma de música digital. Os episódios tratarão de assuntos relacionados 
à música caipira e à viola, culinária, literatura, crendices e religiosidade, 
entre outros. O primeiro episódio “Puxando a prosa” já está no ar e pode ser 
acessado no Instagram (instagram.com/bamoprosea), Facebook (facebook.
com/bamo.prosea.7) e no Spotify (https://spoti.fi/33Adold). Dúvidas e mais 
informações podem ser esclarecidas pelo e-mail (bamoprosea@gmail.com). 

G - Gestão do E-commerces 
Pensando em ajudar empreendedores com a gestão dos seus negócios 
no mundo digital, o Bling, startup de gerenciamento ERP para MEIs e 

A - Educação Inovadora 
Com a expertise em tecnologia educacional, a Big Brain - referência 
na América Latina pelos diversos produtos e serviços oferecidos em 
parceria com a Microsoft, vai promover nos dias 30 de setembro, 1 e 
2 de outubro o Congresso Latino-Americano de Educação Inovadora, 
para auxiliar gestores e suas respectivas escolas sobre o novo cenário. O 
tema principal foi nomeado “Congresso Latino-Americano de Educação 
Inovadora: 2020: o ano que antecipou o futuro tecnológico educacional’, 
evidenciando o salto acadêmico que as instituições foram obrigadas a 
executar, muitas vezes sem o recurso ou assistência necessários. Os três 
dias de evento ocorrerão entre as 18h30 e 21h00 com um cronograma vasto 
de palestras, debates e cases de sucesso. Inscrição: (http://www.sympla.
com.br/congresso-latino-americano-de-educacao-inovadora__974468). 

B - Capacitando Jovens 
O Instituto Êxito de Empreendedorismo e a Unesco no Brasil assinaram 
uma parceria inédita para o desenvolvimento do espírito empreendedor 
entre os jovens no país, que prevê a criação do projeto ‘Lições de Empre-
endedorismo para o Alcance de uma Educação Emancipadora e Trans-
formadora’. Nele, serão desenvolvidas iniciativas de criação, produção e 
oferta de um curso de capacitação em empreendedorismo para jovens. As 
ações do projeto serão voltadas para estudantes do ensino básico da rede 
pública. A expectativa é atender 10 mil jovens com o projeto-piloto, que 
depois, será estendido para toda a rede pública brasileira. A capacitação 
terá material didático especialmente desenvolvido pelos parceiros e contará 
com o uso da plataforma online do Instituto Êxito, que já possui mais de 
350 cursos. Saiba mais em: (www.institutoexito.com.br). 

C - Maratona de Desenvolvimento 
A Stefanini, multinacional brasileira referência em soluções digitais, 
anunciou a abertura das inscrições para sua Maratona de Desenvolvi-
mento 2020, que objetiva capacitar, engajar e aproximar desenvolvedores 
de todo o País. O candidato terá acesso a conteúdo exclusivo referente 
às linguagens de programação que serão trabalhadas durante os 21 
dias e, ao final de cada semana, participará de um desafio baseado nas 
tecnologias abordadas. Além da possibilidade de ser contratado pela 
empresa por meio do projeto “Stefanini Everywhere” e integrar o time de 
desenvolvedores de forma remota, os candidatos também vão conseguir 
trocar experiências com outros profissionais, conhecer diferentes áreas 
de atuação e desenvolver networking com pessoas de todo país. Mais 
informações: (https://maratonadev.stefanini.com.br/).

PMEs, acaba de lançar uma nova integração com a WIX -  plataforma 
online de criação e edição de sites, que permite aos usuários criar sites 
em HTML5 e sites Mobile. Os clientes poderão se integrar com o sistema 
do Bling para otimizar processos e automatizar a gestão da loja virtual. 
A solução permite que empresários organizem a gestão do negócio com 
segurança, facilidade e eficiência. A plataforma proporciona controle 
total sobre vendas, finanças, estoque de produtos, clientes, pedidos, 
notas fiscais eletrônicas, conexão com os maiores marketplaces do país e 
integração com os Correios. Saiba mais em: (https://www.bling.com.br/).

H - Sustentabilidade para Eventos
Para promover um debate em torno das ações que o mercado vem adotando 
para garantir cada vez mais a sustentabilidade de seu negócio a divisão 
agrícola da Bayer realiza a terceira edição do “Impulso Bayer Talks”. As 
palestras online e painéis de discussão irão tratar justamente sobre como 
as empresas podem se reinventar com a sustentabilidade e os principais 
impactos à sociedade. Os bate-papos serão abertos para receber perguntas 
dos espectadores e serão moderados pelo jornalista e economista, Dony De 
Nuccio. Dentre os convidados estão Mário Sérgio Cortella e Marcos Jank. 
O evento será online nesta terça (22) e quarta-feira (23), às 18h, com a 
duração de 1h30 e serão abertas a todos. Inscrições: (www.impulsobayer-
talks.com.br).  

I - Super BMW M235i 
A Turbi e a Osten inovam no segmento de mobilidade urbana e lançam o 
primeiro test-drive 100% digital da América Latina. A iniciativa ocorre em 
pleno afrouxamento da quarentena, mas preserva a segurança dos usuários 
ao viabilizar uma experiência única de dirigir pela cidade com o lançamento 
do BMW M235i xDriveGran Coupé sozinho, sem qualquer contato humano, 
nem vendedor ao lado. É só baixar o aplicativo (https://play.google.com/
store/apps/details?id=br.com.turbi.turbi), fazer o cadastro e selecionar o 
BMW M235i xDriveGran Coupé. O usuário retira o modelo recém-lançado 
no Brasil em frente à concessionária BMW Osten, na Avenida Sumaré, nº 
810 e dirige para onde quiser, por quanto tempo precisar, devolvendo no 
mesmo local da retirada. Saiba mais: (www.turbi.com.br).

 J - Atuação dos Bancos 
O MBA live da Fundação Getulio Vargas (FGV) realiza, nesta segunda-feira 
(21), das 18h às 20h, um webinar gratuito sobre a atuação dos bancos no 
Brasil durante a crise. A ideia é debater como os bancos podem contri-
buir para a superação da atual crise, os desafios. Será apresentado ainda 
às estruturas e como essas instituições financeiras reagiram durante as 
principais crises contemporâneas. O palestrante será Martin Iglesias, es-
pecialista em Finanças e Banking pela FGV EAESP e mestre em economia 
pela FGV. A moderação fica por conta do Paulo Lemos, diretor da FGV 
Educação Executiva e Rogério Mori, professor titular da FGV, doutor em 
Economia e coordenador de programas de pós-graduação. Os interessados 
em participar podem se inscrever pelo link: (http://portal.fgv.br/eventos/
webinar-mba-live-bancos-origens-aos-desafios-atuais). Após o cadastro, 
receberão o endereço para assistir à palestra por e-mail.

Fintechs são alternativa 
sustentável frente às 

taxas bancárias

O ponto de toda a 
questão que envolve 
as diferenças entre 
uma fintech e uma 
instituição financeira 
tradicional é, em 
primeiro lugar, 
entender a estrutura 
bancária no Brasil

Hoje, o mercado é pra-
ticamente dominado 
por cinco grandes 

nomes, com estruturas enor-
mes e agencias físicas, que 
custam verdadeiras fortunas 
por mês. E quem paga essa 
conta, claro, é o correntista. 
Em contrapartida, temos as 
fintechs que atuam a todo 
vapor, e possuem estruturas 
enxutas aliadas a uma tecno-
logia de ponta, o que acaba 
reduzindo, e muito, os custos 
operacionais. Só devido a 
esses fatores, já podem ser 
consideradas uma alternativa 
aos bancos.

Além de toda a novidade 
que trazem, seguem se rein-
ventando e apresentando 
cada vez mais soluções para 
o dia a dia de seus usuários, 
o que é possível por conta de 
sua tecnologia e baixo custo, 
e por isso, conseguem ter pre-
ços muito mais competitivos. 
E é muito fácil e rápido abrir 
uma conta, basta acessar uma 
que mais lhe atenda, baixar o 
app e enviar as imagens solici-
tadas. Praticamente em cinco 
minutos, é possível já abrir a 
conta. Não precisa assinar mil 
folhas, sair de casa, dirigir, 
gastar combustível e tempo, 
o que em plena pandemia é 
excelente. Tudo se resolve 
no celular e em casa mesmo.

E na contramão dessa 
realidade, estão os bancos 
tradicionais, que apenas 
dificultam as operações das 
empresas. Além de visar tão 
somente o lucro, precisam 
manter a máquina girando e 
ainda remunerar seus acio-
nistas. Caso um correntista 
movimente um valor alto por 
mês, até conseguiria acesso a 
juros menores, mas no caso 
de um empresário que acabou 
de começar a sua operação, é 
preciso preparar o bolso! Os 
juros de qualquer produto, ou 
“cesta” são caríssimos. 

Segundo o Sebrae-SP, em 
2018 mais de 20% das peque-
nas empresas fecharam as 
portas por falta de capital de 
giro. Junto com inadimplên-
cia e problemas de gestão, 
são as principais causas de 
mortalidade das pequenas 
empresas brasileiras.

O principal desafio de um 
banco digital está alinhado à 
tecnologia, depois disso vem 
a atração de clientes. Muitas 
pessoas ainda têm medo de 
depositar o suado dinheiro 
em um banco digital e perder 
tudo. 

Essa preocupação não tem 
nenhuma justificativa, visto 
que a mesma garantia ocorre 
nas instituições tradicionais 
em que o Fundo Garantidor 
de Creédito (FGC) devolve 
até R$250 mil reais. A análise 
de crédito das fintechs são 
bem diferentes se compara-
das aos bancos tradicionais. 
Usam inteligência artificial 
para ajudar no processo e, 
além disso, esse levantamen-
to de informação considera 
muitos fatores, o que ajuda 
inclusive a disponibilizar um 
crédito mais barato. 

Por exemplo, muitos pas-
sam por dificuldades, princi-
palmente agora. A análise tra-
dicional vê apenas a empresa 
e caso esteja negativada, já 
tem a solicitação negada. 
As fintechs vão mais longe 
e validam mais informações. 
Analisam para quem aquele 
empresário vende, quantas 
operações de venda já rea-
lizou e com qual frequência, 
e também qual é o histórico 
de pagamentos dela. 

Todos esses fatores colabo-
ram para uma análise mais efi-
ciente, reduzindo o risco de 
inadimplência e consequen-
temente reduzindo a taxa de 
juros. Outro fator que ajuda 
tanto quem está começando 
ou já está em atividade há um 
certo tempo, são as antecipa-
ções de recebíveis. A grande 
vantagem está nas taxas e na 
agilidade do processo, além 
de ser muito transparente 
sem letrinhas miúdas.

(*) - Administrador de empresas, 
é empreendedor e fundou a fintech 

Certus que utiliza dados do seu 
software de gestão para conceder 

empréstimo e capital de giro 
(www.certus.inf.br).

Fábio Ieger (*)

Um dos alimentos mais consumidos 
na mesa dos brasileiros sofreu um 
aumento de preço nos últimos dias e 
isso gerou reclamação. O valor médio 
do pacote de cinco quilos do arroz está 
em torno de R$ 35. O presidente da 
Associação Brasileira da Industria do 
Arroz (Abiarroz), Elton Doeler, afir-
mou que a alta no preço do produto 
foi necessária para manter o estímulo 
da produção do grão.

Segundo ele, 80% do arroz brasileiro 
é produzido basicamente na região 
Sul do país. 

Nos últimos 10 anos, o setor produtivo 
trabalhava com preços que giravam 
em torno de R$ 2 o quilo para o con-
sumidor, e davam valores ao produtor 
de R$ 40 a saca. Além desse quadro, 
na sua avaliação, uma série de fatores 
contribuiu para essa elevação de custo. 

“As pessoas ficaram em casa e 

O preço do arroz deve se estabilizar em 
um patamar entre R$ 5 e R$ 7 reais.
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Com uma expressiva 
corrente de comércio 
de US$ 69,1 bilhões 

(alta de 6% em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado), o comércio bilateral 
com os chineses gerou para 
o Brasil um superávit de US$ 
25,5 bilhões.

A China foi o destino final 
de 34,2% das exportações e 
por 21,4% das importações 
totais do Brasil no período. 
Esses números confirmam a 
consolidação da China como 
principal parceiro comer-
cial do Brasil, com ampla 
margem sobre os Estados 
Unidos, o segundo país no 
ranking do comércio exte-
rior nacional. E enquanto os 
dados estatísticos mostram 
um sólido crescimento no 
fluxo de comércio com os 
chineses, eles revelam exa-
tamente o oposto no tocante 
aos Estados Unidos. 

Nos oito primeiros meses 
deste ano, as exportações 
para o mercado americano 
tiveram uma forte retração 
de 32,3% para US$ 13,4 

A China foi o destino final de 34,2% das exportações e por 21,4% 
das importações totais do Brasil de janeiro a agosto.
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Números mostram a supremacia 
da China como maior parceiro 

comercial do Brasil
De janeiro a agosto, as exportações brasileiras para a China tiveram uma alta de 14% e totalizaram 
US$ 47,3 bilhões e, mesmo com uma queda de 8,1%, as importações procedentes do gigante asiático 
somaram Us$ 21,7 bilhões

vamente com o mesmo perí-
odo de 2019). Em relação aos 
minérios de ferro, a China 
também ocupou o primeiro 
lugar do ranking, com impor-
tações no valor de US$ 9,7 
bilhões (alta de 12% sobre 
o total importado no ano 
passado), correspondentes 
a 21% das vendas externas 
dessa commodity. 

O mesmo aconteceu com 
o petróleo, do qual a China 
foi também o maior impor-
tador, com um total de US$ 
8,7 bilhões (queda de 13%), 
responsáveis por 18% das 
exportações realizadas pela 
Petrobras. A China foi ainda 
o principal mercado para as 
exportações de carne bovina 
(US$ 2,5 bilhões) e celulose 
(US$ 1,85 bilhão). Enquanto 
os embarques para a China 
registraram altas expressi-
vas em todos os principais 
produtos da pauta exporta-
dora, os números da Secex 
indicam situação diametral-
mente oposta em relação 
às vendas para os Estados 
Unidos. Fonte: Comex.

bilhões, enquanto as ven-
das americanas, recuaram 
17,6% e somaram pouco 
mais de US$ 16,4 bilhões. 
A corrente do comércio 
bilateral totalizou US$ 29,9 
bilhões, com um superávit 
americano de pouco mais de 
US$ 3 bilhões. A participa-
ção dos Estados Unidos no 
comércio exterior brasileiro 
foi de 9,71% e 16,1%, respec-
tivamente nas exportações e 
importações brasileiras. Os 

dados são da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) 
do Ministério da Economia.

De janeiro a agosto, a China 
foi o maior comprador de 
todos os principais produtos 
exportados pelo Brasil. As 
vendas da soja tiveram nos 
chineses seu maior cliente, 
com uma participação de 
39% no volume total embar-
cado e uma receita de 

US$ 18,6%, alta de 26,3% 
(US$ 3,9 bilhões comparati-

Arroz: alta no preço foi necessária 
para manter o estímulo à produção

preço na matéria prima”, explicou.
Com essa mudança de cenário, o 

presidente da Abiarroz, acredita que 
o consumidor deve continuar pagando 
um valor mais caro no quilo do arroz, 
pelo menos até a próxima safra. No 
entanto, mesmo com as alterações de 
preço, ele acredita que o produto não 
vai custar tanto ao bolso da sociedade.

“Um quilo de arroz alimenta, apro-
ximadamente, 10 pessoas. 

Se custava R$ 2 o quilo, custaria R$ 
0,20 por pessoa. É muito barato uma 
refeição com esse alimento. Hoje, nós 
imaginamos que o preço do arroz vá se 
estabilizar em um patamar entre R$ 5 
e R$ 7 reais que, ao nosso ver, ainda 
é atrativo para a média da população 
brasileira. Ou seja, um prato de arroz 
vai custar na mesa do brasileiro em 
torno de R$ 0,50”, pontuou (Fonte: 
Brasil61.com).

isso aumentou o consumo. Com o 
dólar valorizado houve favoreci-
mento de exportações, os mercados 
tradicionais importadores fecharam 
suas fronteiras para exportações de 
arroz. Mas, o Brasil continuou. Então, 
houve uma sensação de escassez no 
mercado e isso trouxe o aumento de 
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À espera da famosa 
reforma tributária

2020. No ano mais 
atípico de nossas 
vidas, esperamos 
por fim, que a 
reforma tributária 
seja destravada no 
Congresso

De acordo com infor-
mações veiculadas 
na mídia, integrantes 

do Ministério da Economia 
terminaram a elaboração da 
segunda fase do texto que 
propõe uma série de mu-
danças no sistema tributário 
do país. Mas será que agora 
vamos em frente?

Você, eu e todos os bra-
sileiros acostumados às 
torturas burocráticas e da 
carga tributária de nosso 
país, deparamos desde 
pelo menos o início desse 
século com a notícia de que 
a reforma irá finalmente 
sair do papel e nos brindar 
com um sistema mais justo 
e equilibrado. 

E, sempre com novos en-
traves políticos e econômi-
cos, parece que nunca acha-
remos um caminho adequa-
do. Importante lembrar que 
a nossa base do sistema 
tributário é a mesma desde 
a década de 1960, época do 
Código Tributário Nacional. 
Defasado, distorcido e anti-
quado. Desde então, esbar-
ramos em resistências de 
governos, lobbys, interesses 
das atividades econômicas, 
sindicatos, partidos políti-
cos, crescentes benefícios 
fiscais, exceções tributarias, 
a criação de mais autonomia 
dos estados e municípios, 
enfim um grande número de 
obstáculos para a reforma. 

Enquanto criamos obstá-
culos, grande parte dos pa-
íses desenvolvidos moder-
nizaram não só a forma de 
tributação, mas a maneira 
como lidam com as matrizes 
tributárias e com o avanço 
da capacidade tecnológica 
de se cobrar e fiscalizar os 
tributos. Como podemos, 
por exemplo, discutir como 
tributar um software, um 
coworking, energia solar, 
uma indústria de drones, um 
serviço de transporte ou de 
hospedagem por aplicativo, 
se não conseguimos sequer 
uma simples unificação do 
PIS e COFINS que nos leva 
basicamente a uma mesma 
base de cálculo?

É cristalino que precisa-
mos de uma ampla reforma 
tributária, ambientada e 
correspondente ao mundo 
atual. Uma reforma segura 
e eficiente, com poucas 
exceções e benefícios, que 
acompanhe a modernida-
de tecnológica e que não 
atrapalhe o ambiente de 
negócios. Não existe siste-
ma tributário no mundo que 
seja perfeito, mas o nosso 
está muito longe de ser, no 
mínimo, bom. 

Temos opiniões distintas 
dos especialistas em rela-
ção a qual melhor maneira 
de se arrecadar e em tri-
butar o consumo, a renda, 
o patrimônio. Cada qual 
com suas razões e análi-

ses críticas, mas com uma 
coisa todos concordamos: 
é necessário readequar 
e, por assim dizer, adap-
tar o sistema à realidade 
econômica e social. Não é 
fazer justiça social com os 
tributos, mas sim conciliar 
a carga tributária a ser mais 
condizente  com quem 
ganha e consome mais. 
Equilíbrio é difícil, mas 
dá para fazer e melhorar 
muito.

Vamos ser realistas e 
objetivos, pensar que não 
agradaremos a todos e, ao 
longo do caminho, aparar 
as dificuldades, os erros, 
que com certeza serão 
cometidos e achar de uma 
vez, saídas para destravar 
essa longa tortura. Aprendi, 
agora falo como contador, 
que devemos nos preocupar 
muito mais em detalhar as 
despesas do que dificultar 
o faturamento. 

Olhe para qualquer balan-
ço de empresa, a demons-
tração de resultado tem uma 
riqueza em detalhes nas 
despesas, as notas explica-
tivas dos gastos, como a em-
presa utilizou seus recursos, 
onde aplicou, suas práticas 
de custos, etc. Olhe para a 
mesma demonstração em 
relação às receitas. Simples 
e objetiva.

Agora, traga isso ao mun-
do tributário. Arrecadação 
clara e unificada. O pro-
blema do nosso país não 
está na receita e sim na 
máquina administrativa e 
de gastos públicos. Aqui 
falo de maneira abrangente. 
O detalhe, as exceções, os 
benefícios e os controles 
estão na despesa!

A reforma, portanto, deve 
começar pela junção e 
simplificação dos impostos, 
com uma arrecadação mais 
coerente, eficiente e literal, 
além de tributar uma parce-
la maior da renda de acordo 
com a capacidade de cada 
contribuinte e das empresas 
e, fundamentalmente, deso-
nerar a folha de pagamento. 
Esse seja talvez o início de 
tudo. Redistribuição da 
carga tributária, e vou aqui 
chamar de uma redemocra-
tização de nosso sistema 
tributário, mas a princípio, 
tentando manter o mesmo 
nível de arrecadação atual.

A reforma tributária não 
deve começar com a preo-
cupação de aumentar ou di-
minuir a carga. Atualmente, 
ela representa 1/3 do PIB. 
É pesado, sem dúvida. Po-
rém, com um Estado que 
gasta como o nosso, mais 
à frente, com uma ampla 
reforma administrativa e 
com o estado mais enxuto 
e eficiente, poderemos 
pensar no compasso da 
redução de impostos que 
todos gostaríamos de ter. 

É obrigatória a celeridade 
de todos que tem o ins-
trumento para fazer essa 
reforma acontecer, o que 
esperamos desde a geração 
de nossos avós.

(*) - É contador, advogado, 
empresário da área contábil e 
tributaria e sócio da Calderon 

Contabilidade.

Daniel Calderon (*)

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANTONIO MARCOS ANSELONI LIMA, profissão: vendedor, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adalberto Ferreira Lima e de Ilda Anseloni Lima. 
A pretendente: SHIRLENE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, profissão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Almir Rodrigues da Conceição e de Francisca 
de Menezes Conceição.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A maior ação 
de pagamentos 
sociais da 
história do país 

A Caixa superou na última 
sexta-feira (18), o volume de 
R$ 200 bilhões em pagamen-
tos do Auxílio Emergencial 
para 67,2 milhões de brasi-
leiros, num total de 288,3 
milhões de pagamentos. 

A maior ação de pagamen-
to social da história do país 
atinge a marca histórica no 
dia em que inicia o crédito 
de R$ 2,6 bilhões do Auxílio 
para 4 milhões de beneficiá-
rios nascidos em julho, con-
forme o calendário do Ciclo 
2, e a disponibilização de R$ 
429,5 milhões referente à 
primeira parcela do Auxílio 
Emergencial Extensão para 
1,6 milhão de beneficiários 
do Bolsa Família com final 
de NIS número 2. 

Os ciclos de crédito em 
conta e saques em espécie 
seguem até dezembro para 
o pagamento das cinco par-
celas definidas pelo Governo 
Federal para o público do-
CadÚnico e para quem se 
cadastrou pelo App Caixa/
Auxílio Emergencial ou pelo 
site (auxilio.caixa.gov.br). 
O banco publica as atuali-
zações diárias de números 
referentes ao pagamento do 
Auxílio Emergencial no link: 
(https://caixanoticias.caixa.
gov.br/).

O Balanço de Vendas da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) da primeira 
quinzena de setembro sinaliza que a eco-
nomia paulistana já começa a se aquecer, 
após o início da pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus. Os números apontam que 
houve um crescimento de 35,8% comparado 
aos primeiros 15 dias de agosto. Os números 
mostram também que há uma curva de au-
mento de vendas gradativo desde o início do 
afrouxamento do isolamento social.

“Há mais gente nas ruas, mais gente 
trabalhando e mais gente consumindo”, 
afirma Marcel Solimeo, economista da 

ACSP. Segundo sua análise, a Semana 
Brasil, promoções de vendas em comemo-
ração ao Dia da Independência, também 
contribuiu para o crescimento do consumo 
na capital paulista. “O comércio já estava 
claramente se aquecendo e quando o 
lojista baixa os preços de seus produtos 
ele ajuda, mais ainda, a impulsionar a 
economia”, complementa.  

Em março, quando as pessoas come-
çaram a ficar em casa, registrou-se um 
recuo de 27% em relação aos 30 dias 
correspondentes do ano anterior. Nos 
meses posteriores, a ACSP apontou 

balanço de -63,8% e -67% (abril e maio) 
também comparando-se ao período si-
milar de 2019. Depois disso, houve um 
reaquecimento econômico com -54,9%, 
-47,7%, -33,6% (junho, julho e agosto 
respectivamente) e, agora, uma prévia 
quinzenal de setembro, com -17,8%, 
relacionando-se ao período correspon-
dente do ano passado.  “A tendência 
é que nos próximos meses a economia 
continue a mostrar recuperação, como 
já aponta a curva do Balanço de Vendas 
da Associação Comercial de São Paulo”, 
ressalta Solimeo (AI/ACSP).

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Talvez ainda não tenha-

mos percebido os impactos 
que o crescimento da Ama-
zon trará à nossa vida diá-
ria, provavelmente porque 
a empresa ainda não está 
muito presente no Brasil. 
Alguns desses impactos 
serão positivos, ao permi-
tir-nos comprar com mais 
conforto e muitas vezes 
gastando menos, em função 
da economia de escala obti-
da pela Amazon ao negociar 
grandes quantidades com 
produtores, além de seu 
refinado sistema logístico. 

Também haverá impac-
tos negativos, com muitos 
pequenos varejistas fe-
chando as portas, por não 
conseguirem concorrer 
com a gigante, por exem-
plo. Para termos uma ideia 
da proporção que as ope-
rações da Amazon estão 
tomando, vamos analisar 
o que ela faz em termos 
de aumento de seu quadro 
de pessoal, especialmen-
te nos Estados Unidos 
e no Canadá, onde está 
contratando mais 100 mil 
trabalhadores para seus 
centros de distribuição, 
altamente automatizados 

É assustador pensar no poder de uma empresa desse porte e 
que segue crescendo.

A grande “sacada” já 
está no spoiler dado 
na frase acima. O 

consumidor está presente 
das duas formas, presencial 
e digital. É nesse momento 
que muitas empresas e mar-
cas morrem na praia. O fato 
de haver esse hibridismo no 
consumo não quer dizer que 
você deva destinar 50% de 
energia a cada um deles, mas 
sim, que você necessita doar 
100% para os dois. Agora, 
como?

Não estamos dizendo que 
você deva se dividir em dois, 
ou que você deva correr atrás 
de duas equipes diferentes, 
uma para cada área – talvez 
essa seja quase uma utopia 
– mas dependendo do tama-
nho da sua empresa ou em 
qual estágio do desenvolvi-
mento ela está, nem sempre 
é possível. Porém, não é 
motivo para desespero. 

O marketing é um termo 
macro que usamos para en-
globar tudo que se relaciona 
à parte de vendas e estraté-
gias comerciais que circulam 
uma marca ou empresa. Isso 
quer dizer que seja marke-
ting digital, tradicional, 
de conteúdo ou qualquer 
outra vertente, ainda sim 
possui o mesmo propósito: 
posicionar sua marca com 
relevância no contexto a 
qual está inserida, para que 
assim seja sustentável e gere 
os lucros esperados.

Partindo deste pressu-
posto, concluímos que, se 

Se você quer alavancar seu negócio necessita investir no 
marketing e suas formas variadas.
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Como cativar o consumidor 
híbrido tanto no 

ambiente online como no offline
As últimas duas gerações correspondem à maior parte do consumo geral de produtos e serviços que 
trafegam tanto no online como no offline

mais. Então, qual é o 
meio para se aproxi-
mar das pessoas nesse 
mundo digital, de-
monstrando intimida-
de sem ser invasivo? O 
direct hoje pode ser um 
caminho. Contudo, não 
é o bastante. Muitas 
marcas já compreen-
deram que hoje em dia 
os consumidores não 
querem mais comprar 
de robôs, mas sim de 
pessoas. A abordagem 
tem que ser cuidadosa, 
com linguagem e es-
crita bem definidas e 
pensadas. Humanizar 
a marca pode ser a 
diferença nas relações 
e nas vendas.

 3) Bom humor X se-
riedade – o bom 
humor é sempre um 
convite para o aco-
lhimento. Você tem 
que ter seriedade no 
compromisso com seu 
cliente. Isso não sig-
nifica a cara fechada 
que afasta qualquer 
pessoa. Traga o bom 
humor para seu ne-
gócio, inclusive no 
ambiente online. Ca-
ses como Netflix e 
Magazine Luiza são 
bons exemplos disso, 
interagindo com o seu 
público de forma bem 
humorada através do 
Twitter e Instagram. 
Fonte: (https://kari-
napolido.com.br/).

você quer alavancar seu 
negócio, necessita investir 
no marketing e suas formas 
variadas. Tanto a geração Y, 
como a Z estão presentes 
de forma proporcional aos 
dois formatos de compra e 
venda e, é responsabilidade 
da empresa estar também 
para que sejam explorados 
100% do potencial de com-
pra por parte do consumidor. 
Por isso, a especialista em 
comportamento humano e 
em produtividade, Karina 
Pólido, cedeu três dicas 
de como implementar o 
conceito híbrido de forma 
consciente e eficiente.
 1) Paciência – há um 

novo estilo de vendas – 
as plataformas digitais 
que foram motivos de 
resistência, hoje são 

fundamentais. Vale 
ressaltar que o grande 
desafio para empreen-
dedores e líderes do 
segmento é traduzir 
as atitudes e a jornada 
da compra offline para 
online. Sabe aquele 
vendedor que leva a 
sua sacola até a porta 
da saída? Agora você 
tem que criar esse con-
ceito dentro da jornada 
online, de forma que 
100% do caráter da 
empresa seja refletido 
dento do site, da pági-
na de boas-vindas, ao 
e-commerce.

 2) Intimidade nas co-
nexões - o celular 
que antes era a maior 
demonstração de inti-
midade, hoje já não é 

Amazon: cada vez 
mais impactando nossas vidas

com o uso intensivo de ro-
bôs e inteligência artificial; 
100 novos centros foram 
abertos neste mês. 

A empresa já havia contra-
tado 175 mil novos funcioná-
rios em março e abril, dentre 
os quais 50 mil temporários 
- atingindo assim 1 milhão 
de funcionários em todo o 
mundo. A título de compa-
ração, os grandes bancos 
brasileiros, Bradesco, Brasil 
e Itaú, tinham, cada um, por 
volta de 100 mil funcionários 
no início de 2019. O menor 
salário pago a esses traba-
lhadores é de US$ 15 por 
hora, mas em determinados 
locais, onde a mão de obra é 
mais escassa, há um bônus 
de mil dólares na assinatura 

do contrato. 
A empresa tenta preen-

cher outras 33 mil vagas 
nas áreas administrativa e 
de tecnologia, com salário 
médio anual de US$ 150 
mil, incluídos benefícios. 
Esse exército ajudou a em-
presa a lucrar 5,2 bilhões 
de dólares no segundo 
trimestre deste ano, mes-
mo tendo gasto cerca de 
4 bilhões em iniciativas 
ligadas ao combate à 
Covid-19. É assustador 
pensar no poder de uma 
empresa desse porte e que 
segue crescendo. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é 
professor da Faculdade de Com-

putação e Informática da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie. 
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Economia começa a reaquecer em São Paulo
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da OSA Participações S.A. (“Companhia”) convoca os Srs. 
Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada no dia 25/09/2020, 
às 11 horas, em primeira convocação, ou no dia 02/10/2020, às 11 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de acionistas presentes, em ambos os casos, de forma digital, nos termos da 
Lei nº 14.030, de 28/07/2020, e da Instrução Normativa DREI nº 81/20, por meio do link de acesso ao 
sistema eletrônico no Microsoft Teams: https: //teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Ym
M3ZjdlMTQtMjM2MC00MTgxLWJhNDAtNzRiMjM3NTAxYjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%227127323a-d43d-408b-a2c7-f8d5b6f92943%22%2c%22Oid%22%3a%22a670d048-9d83-
46db-adb3-b368cb3ff351%22%7d, e, também, de forma presencial, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 513, Vila Olímpia, CEP 
04551-060, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a homologação do 
aumento do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações, conforme aprovado pelos 
acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 
2020; e (ii) aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de refletir o aumento de capital. 
São Paulo, 17/09/2020. Roberto Diniz Junqueira Neto - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002909-18. 2017.8.26.0126 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Caraguatatuba, Estado de SP, Dr(a). Gilberto Alaby Soubihe Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Center Trevo Materiais Para Construção Ltda., CNPJ 55.838. 387/ 
0001-41, com endereço à Av. Miguel Varlez, 1.060, Jardim Primavera, CEP 11660-650, Caraguata 
tuba-SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestao de 
Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: Objetivando o recebimento da quantia de R$ 
8.177,25. Referente a fatura de Nº 242720579, com vencimento em 10/08/2016. Vencidas e não 
pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes 
à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 02 de setembro de 2020. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954  |  Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16/8/20

Aos 16/8/20, às 14hs, na sede social. Presença: Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Katsutake Shiraishi - Presidente; Gabriela 
de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária. Ordem do Dia: (1) Aprovação da reeleição do Ryo Miyajima para o cargo de Diretor Vice Presi-
dente Financeiro e Administrativo; Deliberações: Aprovadas por unanimidade: (1) a reeleição do Ryo Miyajima, para o cargo de Diretor 
Vice Presidente Financeiro e Administrativo. O Diretor ora reeleito será empossado em seu cargo no dia 16/8/20 com mandato de 3 anos 
a contar da presente data, sendo admitida a sua reeleição. O Diretor ora reeleito declara, sob as penas da lei, que não está incurso em
quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada
mais, foi lida e aprovada por todos. Assinaturas: Presidente da mesa - Katsutake Shiraishi; Secretária da mesa - Gabriela de Magalhães
Gabriel Doubek. Presentes: Yukinobu Nakano, Sho Hirai, Tadaharu Shiroyama e Taira Nozaki. JUCESP nº 356.279/20-0 em 2/9/20. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 056/2020; 
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus novos e câmaras de 
ar, para atender a frota da Prefeitura e SAE - Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Vargem Grande do Sul - Entrega das Propostas: a partir de 
22/09/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Abertura das Propostas: 06/10/2020 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Aviso de ABERTURA 
de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 055/2020; Objeto: Aquisição de 
veículos automotores para renovação da frota municipal, custeados com 
crédito de financiamento nº 20/90001-5 do Banco do Brasil S/A - Entrega 
das Propostas: a partir de 21/09/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 02/10/2020 
às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Holly George-Warren – Marta Argel e Hum-
berto Moura Neto (Trads) – Pensamento Cultrix 
- Emérita e muitas vezes laureada a biógrafa Holly 
traz ao mundo inéditos fatos, devida e documental-

mente provados, dessa que eternizou-se, como Rainha do Rock, 
que inesquecível, faleceu aos vinte e sete anos. Sua tresloucada 
vida e meteórica carreira, tem nessa obra uma pintura realista. 
Depoimentos de familiares, colegas, amigos que conviveram 
com suas euforias e tristezas, preenchem páginas que aludem 
a uma vida que muitos de nós gostariam de viver: com total 
liberdade. Seus fãs adorarão revive-la. Quem não a conheceu 

se enternecerá. Um justo resgate e bela homenagem! 

Janis Joplin: Sua  vida, sua música: 
A biografia definitiva da mulher 
mais influente da história do rock

Mayte Carvalho – Buzz – Com título autoexpli-
cativo, a jovem vencedora de concursos no Brasil e 
renomada professora, partiu para carreira solo na 
qual destacou-se como brilhante empreendedora. A 

“menina” sempre fadada ao sucesso, foi abrilhantar uma grande 
empresa publicitária, nos USA, na qual hoje exerce cargo de 
diretoria. Valendo-se desses naturais recursos e aprofundada 
experiência, lançou esse verdadeiro manual de sucesso, seja 
pessoal ou profissional. Afinal, estamos sempre persuadindo, ou 
sendo persuadidos, e às vezes manipulados. Numa linguagem 
clara, certeira, nada lhe escapa. Imperdível para estudantes, 
professores, administradores, pais, enfim, por todos que ne-
cessitem comunicar-se devidamente. Utilidade comprovada!

Persuasão: Como usar a retórica e 
a comunicação persuasiva na sua 
vida pessoal e profissional

Daniel Mendes – Edit Cairu – Imaginem um 
guindaste que terá o condão de alçar o mundo. Pois 
é, o protagonista dessa ficção, traçou “factível” plano, 
bem detalhado: engenharia, finanças, marketing 
etc.. Uma inteligente, gostosa e alucinada piração. 

Tão irreal, que dá o que pensar. A obra nasceu para ser um anti 
livro, todavia, tem tudo para ser campeão de vendas. Entrete-
nimento garantido!

O Guindaste Metafórico: 
A maior obra de engenharia 
que jamais existiu

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)

Por conta disso, inú-
meros negócios foram 
fechados durante os 

últimos meses e, outros, 
foram imensamente prejudi-
cados e por isso precisarão 
se reinventar para entrar no 
cenário atual e no que está 
previsto após a pandemia. 
Negócios que dependem 
de eventos ou turismo, por 
exemplo, podem levar anos 
para se recuperar.

Em um momento como 
esse, é necessário levar em 
conta a opinião de profis-
sionais. O advogado Paulo 
Akiyama, atuante em direito 
empresarial, ressalta que 
será complicado esperar 
por resultados imediatos, 
uma vez que o dano pode 
levar algum tempo para ser 
reparado. “Além da situação 
ser delicada é inédita para 
os consumidores, que tam-
bém foram impactados. É 
importante lembrar que os 
cuidados da administração 
e gestão são fundamentais 
para uma recuperação mais 
rápida, questões que envol-
vem demissões, afastamen-
tos ou mesmo ajustes de 
salário, precisam ser manti-
das em tons amigáveis para 
evitar processos ainda mais 
complexos”, conta.

Para isso, uma dica é 
que as empresas elaborem 
comitês especiais para a 
solução de problemas com 

Os cuidados da administração e gestão são fundamentais 
para uma recuperação mais rápida.
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O Brasil acaba de atingir a marca his-
tórica de 5 mil municípios com energia 
solar fotovoltaica instalada em telhados 
e pequenos terrenos de residências, co-
mércios, indústrias, produtores rurais 
e prédios públicos, segundo dados da 
Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (ABSOLAR).  

De acordo com o mapeamento da 
entidade, o país possui atualmente 3,5 
gigawatts instalados e 294 mil sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede, que 
representam mais de R$ 17 bilhões 
em investimentos acumulados desde 
2012. Os empregos gerados pelo setor 
nos 5 mil municípios, que representam 
89,8% do total no Brasil, ultrapassam 
120 mil trabalhadores que atuam com 
projetos de geração distribuída.     

A fonte solar fotovoltaica, baseada 
na conversão direta da radiação solar 
em energia elétrica de forma renová-
vel, limpa e sustentável, lidera com 
folga o segmento de geração distribuí-
da, com mais de 99,9% das instalações 

Fonte solar fotovoltaica, baseada na 
conversão direta da radiação solar em 
energia elétrica de forma renovável, 

limpa e sustentável.
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Pequenos empreendedores encontram uma nova forma de 
atuação em situações desafiadoras.
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ãoNão é novidade que o mundo está cada vez mais digital. A 
pandemia acelerou esse processo, mostrando às empresas dos 
mais diversos segmentos a necessidade e importância da pre-
sença digital. E o segmento de flores não ficou de fora dessa! 

“O mercado surgiu um pouco depois da chegada da internet 
no Brasil, em meados de 1997. Em 1998, na mesma época, 
nasceu a Flores Online, sendo pioneira nesse segmento, a 
primeira floricultura online. 

O mercado evoluiu junto do avanço da internet e com ele o 
crescimento de uma plataforma mais sólida, sempre contando 
com uma boa logística para as entregas”, conta Lucas Buffo, CIO 
da Flores Online , primeiro e-commerce de flores e presentes 
especiais do país. A empresa trabalha com um site responsivo, 
centro de distribuição de fácil acesso e ampla parceria com 
floriculturas em locais estratégicos que corroboram com con-
ceito do same day delivery e atendimento à uma necessidade 
do mercado de entrega mais rápida nos quatro cantos do país, 
sem perder a alta qualidade dos produtos artesanais. 

A Flores Online oferece às floriculturas parceiras manuais 
e treinamentos para produção dos arranjos. Ao longo do ano, 
uma agenda de workshops é desenvolvida para atualização de 
todo time, garantindo que o cliente receba cestas e arranjos 
iguais aos mostrados no site. “Além disso, temos um sistema 
desenvolvido in house pelo nosso time de TI que está prepa-
rado para automaticamente filtrar a região de entrega de cada 
pedido e direcionar a demanda para floricultura responsável 
pela respectiva região, seja para nosso centro de distribuição 
ou nossas parceiras no Brasil. 

O cliente recebe mensagens automáticas de nosso sistema 

A necessidade da advocacia 
em processos de 

recuperação de empresas
A pandemia e o distanciamento social causaram diversos problemas para empresários em todo o 
Brasil, e também no mundo todo

decida pela recuperação 
judicial ou extrajudicial, 
deve se fazer antes um 
estudo de viabilidade, pois 
descumprindo o plano de 
recuperação há o risco de 
ser decretada a quebra pelo 
juízo. Porém, a empresa que 
entende essa opção como a 
saída para o endividamento 
que possui, deve decidir 
enquanto ainda possui al-
gum recurso disponível 
para poder dar continuida-
de ao processo e suportar 
os custos que exigirá, não 
esquecendo que vai perder 
mercado e fornecedores”, 
informa.

Existem algumas dife-
renças entre a recuperação 
judicial e a extrajudicial. A 
recuperação judicial é postu-
lada e formalizada a um juízo 
de falência. Já a extrajudicial 
é aquela em que o gestor, ao 
analisar a situação da em-
presa, contrata consultores 
especializados e advogados 
que possam apresentar um 
plano de recuperação sem 
a necessidade de ingressar 
em juízo. 

Ou seja, é um meio em 
que as partes (devedor e 
credores) buscam de forma 
equilibrada recuperar a 
empresa em situação frágil 
financeiramente.

Fonte e mais informações: 
(www.akiyamaadvogado-
semsaopaulo.com.br).

maior gravidade, já que uma 
das características da mo-
dernidade é o trabalho em 
equipe. Não somente isso, 
é importante ter um bom 
advogado empresarial que 
possa ajudar com a rotina 
da empresa e dar o suporte 
necessário em mediações 
com colaboradores.

De toda forma, agir rapi-
damente foi algo que ajudou 
muitos empreendedores 
logo no início da quarente-
na. A revisão de contratos 
e flexibilização de cláusulas 
permitiram maior prazo tan-
to para contratantes, quanto 
contratados, realizar seus 
trabalhos dentro de um limi-
te adequado. “Ajustar meios 
de minimizar as perdas é 
primordial. O empresário 
perdendo, alguém também 

estará sofrendo em razão 
dessas mesmas perdas. O 
efeito dominó deve ser evi-
tado por todos, buscando 
melhorar sempre a saúde das 
empresas”, Akiyama relata.

Quando essas soluções 
não são realizadas a tempo, 
ou deixam de ser efetivas, 
a recuperação judicial pode 
parecer a última saída, mas 
quem pensa que esse é um 
processo simples se engana. 
Apesar da condução ser feita 
por um advogado, o proce-
dimento depende de quase 
todos os setores da empresa, 
como administrativo, jurí-
dico, financeiro, comercial 
e recursos humanos, sem 
contar que não é algo barato 
e isso também precisa ser 
considerado.

“Para que uma empresa 

Brasil atinge 5 mil municípios com energia 
solar em telhados e pequenos terrenos

uma matriz mais limpa e sustentável, 
já que a tecnologia fotovoltaica dis-
tribuída representa apenas 0,4% das 
unidades consumidores existentes 
no território nacional, hoje em torno 
de 84,4 milhões”, comenta Ronaldo 
Koloszuk, presidente do Conselho de 
Administração. 

Para Rodrigo Sauaia, CEO da AB-
SOLAR, a energia solar fotovoltaica, 
sobretudo na geração distribuída, 
é uma forte locomotiva de geração 
de emprego e renda e de atração de 
investimentos privados ao País. “Para 
ter uma ideia, apenas no primeiro 
semestre deste ano, o setor gerou 
mais de 47 mil novos postos de tra-
balho, mesmo com a crise de saúde e 
econômica decorrentes da pandemia 
da COVID-19”, ressalta. “Por ser um 
mercado muito dinâmico, com forte 
atração de investimentos, a energia 
solar é uma alavanca para o desen-
volvimento econômico sustentável 
do Brasil”, conclui Sauaia.

do país. As conexões fotovoltaicas 
trazem economia e sustentabilidade 
ambiental a cerca de 367 mil unidades 
consumidoras.

“A ABSOLAR comemora a expansão 
do acesso à energia solar nos municí-
pios brasileiros, mas, no entanto, o país 
ainda está apenas no começo desse 
processo de transição energética para 

Tecnologia traz profissionalização ao mercado de flores

atualizando o status de seu pedido em cada etapa do proces-
so produtivo até a entrega efetiva de seu presente”, explica 
Buffo. O modelo de negócio adotado pela empresa impulsiona 
empreendedores que antes atendiam apenas em pequenas 
regiões ou bairros, por exemplo, proporcionando ganho qua-
lidade, agilidade e abrangência nacional. 

“Por meio da tecnologia, todo mundo sai ganhando. Pequenos 
empreendedores encontram uma nova forma de atuação em 
situações desafiadoras, como a enfrentada pela pandemia, e a 
economia continua circulando. É um caminho de crescimento 
conjunto no qual o maior benefício é, sem dúvida, do consumi-
dor que pode adquirir produtos, decorar sua casa com lindos 
arranjos ou presentear pessoas queridas, tudo em segurança 
e com agilidade”, finaliza o CIO da Flores Online. 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de setembro de 20206

Kara Sprague (*)

A experiência digital oferecida pelas aplicações é 
algo que define o sucesso ou o fracasso do negócio. 
Segundo o App Attention Index da AppDynamics,  

quase 80% de consumidores insatisfeitos com essa expe-
riência decidem pedir descontos ou reembolsos. E 32% 
relatam que, devido a uma má experiência – apenas uma! 
–, abandonariam uma marca à qual eram fiéis. Na economia 
digital, as expectativas em torno da UX oferecida pelas 
aplicações são incrivelmente elevadas. 

Empresas inovadoras como Amazon, Apple e Uber traba-
lham sem cessar para se diferenciar por meio de excelentes 
experiências digitais. Corporações de todas as verticais 
e todas as geografias têm vastos portfólios de aplicações 
que lhes permitem conectar a clientes, funcionários e 
parceiros. Devido a fatores como custo, risco e necessi-
dade de estar em conformidade com regulamentações, 
essas aplicações podem ser uma complicada mistura de 
tecnologias tradicionais (legacy) e modernas.

Os desafios em torno da segurança dessas aplicações 
também são expressivos. Um dos motivos é a complexi-
dade da tarefa de proteger essas aplicações. O Relatório 
Anual do Estado dos Serviços das Aplicações LATAM, 
do início deste ano, destacou a dificuldade enfrentadas 
pelas organizações para gerenciar a segurança de seus 
aplicações rodando nos diversos ambientes multinuvem.

Há, também, o desafio da visibilidade. Parte da entrega 
de uma experiência digital atraente depende da otimização 
do desempenho de cada aplicação. Mas a infraestrutura e 
os serviços que suportam esses sistemas são complexos; 
assim, poucas organizações desenvolveram a capacidade 
de ter visibilidade sobre cada elemento da aplicação.

As empresas que lideram a economia digital já entende-
ram que avançados recursos de automação da aplicação 
são essenciais para que esses sistemas se adaptem, sem 
intervenção humana, a novos contextos. Como um ser 

A experiência digital que cada empresa oferece ao seu cliente está no centro da economia. No centro dessa realidade, brilham as aplicações. Sempre 
que um consumidor está interagindo com uma empresa com presença digital, seja por meio do website ou do app móvel, é com as aplicações que a 

pessoa está lidando. Hoje, a verdadeira face de cada empresa é a aplicação por meio da qual se realizam transações de negócios. 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS

Freepik

vivo, as aplicações adaptativas crescem, se retraem, se 
defendem e se curam com base no ambiente em que estão 
rodando e na maneira como estão sendo usadas. 

Como chegar a esse estágio de evolução? Para construir 
esse contexto é necessário, primeiramente, entender o 
que é o caminho de dados da aplicação: a via, a jornada 
pela qual a aplicação flui até chegar ao usuário final. Outra 
coluna desse contexto é entender o que são os serviços 
de aplicação: o conjunto de recursos que acompanham o 
caminho de dados da aplicação fornecendo, a cada milis-
segundo, os recursos de rede e de segurança essenciais 
para que a aplicação cumpra sua missão – suportar os 
processos de negócios da empresa usuária. 

Os serviços de aplicação são os elementos chave para 
garantir a melhor experiência de usuário e o avanço dos 
negócios da corporação. Cada um dos serviços de aplica-

ção gera dados valiosos acerca do que está acontecendo 
com o tráfego do sistema. São informações como latên-
cia, direcionamento do pacote de dados e alinhamento 
a políticas de segurança. A coleta dessa telemetria cria 
a visibilidade necessária para que a excelente gestão da 
aplicação aconteça. 

As grandes corporações usuárias já contam com serviços 
de aplicações como estes. Mas, para chegar ao estágio das 
aplicações adaptativas, é necessário dar um passo a mais: 
acrescentar à essa camada recursos de analytics e automa-
ção que recebam os dados de telemetria, analisem esses 
dados e gerem automaticamente uma nova configuração 
da infraestrutura que suporta a aplicação.  Aprendizado 
de máquina e outras técnicas de IA são fundamentais para 
tornar as aplicações adaptativas uma realidade. 

Uma aplicação adaptativa usa a telemetria para, sob 
demanda, aumentar, diminuir ou ajustar os recursos que 
suportam esta plataforma. Trata-se de uma conquista impor-
tante para aplicações vivendo no mundo hiperdigitalizado e 
multinuvem. Somente uma aplicação adaptativa é capaz de 
defender e curar a si mesma. Assim, se um criminoso digital 
tentar atacar a aplicação, por meio de IA o sistema pode 
aprender e aplicar esse conhecimento em toda a rede para 
bloquear novas tentativas de invasão. Usando técnicas de 
IA, a aplicação adaptativa consegue distinguir entre tráfego 
automatizado (bots) e tráfego gerado por seres humanos, 
bem como entre tráfego malicioso e tráfego benigno.

Tirar partido da telemetria de maneira automatizada 
ajuda os gestores humanos a estabelecer regras sobre 
como questões semelhantes devem ser tratadas. Como 
resultado dessa estratégia, a aplicação adaptativa está, de 
fato, aprendendo e se aprimorando todo o tempo. 

É importante reconhecer, no entanto, que essas conquis-
tas ainda não acontecem automaticamente em ambientes 
híbridos ou multinuvem. Em vez da aplicação adaptativa, 
muitas empresas usuárias necessitam gerar manualmente 
uma grande quantidade de políticas e scripts. Ou seja: a 
única adaptação pela qual passa a aplicação é uma ação 
codificada manualmente. 

Hoje, a maioria das empresas ainda vive em um mundo 
em que, se um cliente teve uma má experiência, a infor-
mação chega até elas por meio de reclamações em suas 
redes sociais. Depois do susto, começa uma corrida para 
localizar informações técnicas que, uma vez analisadas, 
gerem uma solução para o problema. Trata-se de uma 
abordagem estática, em que a organização gerencia seus 
recursos de maneira manual. É impossível que esse modelo 
consiga atender as cada vez mais elevadas expectativas de 
consumidores e usuários. Para as empresas que já utilizam 
aplicações adaptativas, o quadro é outro. 

Os gigantes da economia digital contam com serviços 
de aplicação que se escalonam de maneira independente, 
conforme a demanda. Esses recursos técnicos se defen-
dem de ataques e geram alertas caso estejam enfrentando 
algum desafio. O resultado desse novo contexto é um 
ambiente vivo, em constante adaptação para antecipar as 
demandas de mercado. A empresa que já avançou para 
a era das aplicações adaptativas está à frente de seus 
concorrentes, engajando cada vez mais clientes e fazendo 
negócios numa dimensão nunca vista antes. 

(*) - É vice-presidente e gerente geral da F5 Networks.
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GIGANTES dA ECONOMIA dIGITAL TêM ALGO 
EM COMuM: ApLICAçõES AdApTATIvAS
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O Brasil é o pioneiro na América Latina a organi-
zar a Caravana da Paz. Desde junho, já foram 
propostas 15 ações, ligadas a temas como saúde 

mental, ações sociais, educação, meio ambiente, teatro, 
poesia e música. 

Por meios dessas ações incentivamos os participantes 
a exercitarem seu protagonismo, sejam eles crianças, 
adolescentes ou adultos. A interação se dá a partir de 
textos, imagens, vídeos e áudios enviados através do 
nosso site – assim, novas ações vão surgindo, de acordo 
com as sugestões de cada participante. Para participar 
acesse: caravanadapazbrasil.org

Essa ações representam um primeiro passo. Nossa 
intenção é promover algo muito maior, uma mudança 
cultural e social, no sentido de incentivar mudanças 
planetárias saudáveis em todas as áreas. 

Partimos do pressuposto de que somos seres multi-
dimensionais, com direitos iguais e que, por meio do 
autoconhecimento, podemos desenvolver valores a favor 
do amor e da vida e agir em prol da Paz Mundial. Esse 
olhar está apoiado em uma perspectiva integral onde o 
ser humano é visto em todas as suas dimensões bio-psi-
co-sócio-espiritual. 

Essa visão integral tem chegado inclusive na área 
coorporativa como indicação de futuro para muitas 
empresas, onde atitudes mais colaborativas po-

“A Caravana da Paz”
chega ao Brasil, primeiro país da 

América Latina a ingressar no 
Movimento Internacional pela Paz

Surge um novo movimento pós pandemia no Brasil!

A Caravana da Paz Brasil, inspirada pela iniciativa europeia CaravanofUnity – Co-creating Europe, chegou ao país em 
meio à pandemia da Covid-19, como um convite para a reflexão

dem encontrar soluções eficientes para questões 
complexas que demandam um olhar mais amplo e 
participativo.

Além das ações, a Caravana da Paz Brasil desenvolveu 
um calendário de atividades online que vai até o dia 21 
de setembro, em que se comemora a Paz Mundial. É 
possível conferir a programação completa no link: www.
caravanadapazbrasil.org/programação

Esse movimento propõe, portanto, dois momentos 
distintos:

 1) Cocriar ações que gerem oportunidades para as 
pessoas exercitarem seu poder de criar e de se 
expressar em busca de um mundo melhor.

 2) Oferecer uma Jornada Online de 21 dias por meio 
de atividades diárias com palestrantes, alguns 
renomados, trazendo suas experiências pessoais 
e coletivas explorando o tema da paz por meio da 
espiritualidade, diálogo, arte e ação

No total são mais de 200 eventos registrados em 
100 locais diferentes, espalhados pelo mundo, ofere-
cendo inúmeras atividades online, algumas também 
presenciais. Contando com a participação de pessoas 
de diferentes países que desejam um mundo melhor e 
estão utilizando diferentes formas de expressão para 

abrir espaço para a manifestação de uma consciência 
planetária mais representativa.

Neste momento extremamente desafiador, iniciativas 
como esta se tornam oportunidades de transformação, 
direcionando os olhares para o melhor de cada um que 
poderá surgir pós-pandemia. O objetivo maior é cocriar 
uma grande ação coletiva em prol da paz mundial. 

Vale enfatizar que o fato das pessoas não saberem 
como será a vida após a pandemia tem afetado direta-
mente nossa saúde mental, aumentando os casos de 
ansiedade, depressão, oscilação de humor, síndrome 
de pânico e até suicídio. Caberá a todos nós a busca de 
soluções para resolver a questão da saúde mental que 
já era um problema anteriormente. A Caravana da Paz 
tem trazido a possiblidade para as pessoas voltarem a 
sonhar, desenvolvendo esperança no futuro apesar de 
todas as adversidades e possíveis perdas que elas estejam 
enfrentando com a pandemia.

Como forma de incluir um maior número de pessoas 
possível a esse movimento, resolvemos lançar uma 
meditação dia 21 de setembro, Dia Mundial da Paz, das 
18h às 18h15. Sem necessidade de estarmos online, mas 
como um convite para uma pausa onde estaremos todos 
unidos na mesma intenção – pacificar os conflitos e levar 
Paz para o mundo todo. Essa pausa de 15 minutos é 
fundamental – Parar, Respirar e Silenciar – encontrando 
a nossa Paz Interna para podermos gerar a Paz Mundial 
que queremos ver no mundo. Será um momento muito 
forte para todos que participaram da Caravana e o “en-
cerramento” desta jornada.

Na verdade, o Movimento da Caravana da Paz Brasil irá 
continuar enquanto porta voz de uma nova linguagem, 
buscar a Paz Mundial é um processo que demanda de-
dicação e participação de cada um e de todos nós juntos 
ao mesmo tempo. Essa Paz, tão almejada, só se completa 
quando todos os seres humanos do nosso lindo Planeta 
Terra tiverem a oportunidade de ver que as dores das 
suas almas não são em vão. Suas dores são o combus-
tível necessário para que todos nós juntos possamos 
nos curar por meio de uma nova perspectiva planetária 
integral que foque em um caminho de transformação e 
autorrealização.  

Registre-se em nosso site para acompanhar esse movi-
mento e seja um cocriador trazendo também o seu sonho 
de um mundo melhor: www.caravanadapazbrasil.org 

www.caravanadapazbrasil.org  
www.facebook.com/caravanadapazbrasil
www.instagram.com/caravanadapazbrasil 

Fabiana da Silva Prestes (*) e 
Andrew da Silva Alfaro (**)

As interações sociais fazem 
parte de nossas vidas e tem 
forte impacto em vários aspec-
tos dela, podendo promover 
atitudes positivas e gerar 
conhecimento. 

Todos nós precisamos nos 
fazer entender, e a comuni-
cação é uma parte importan-
te desse desenvolvimento, 
sendo um processo natural 
e fundamental. E para isso é 
necessário que além de nos 
comunicar de maneira correta 
possamos compreender uns 
aos outros, e assim, promover 
uma interação de qualidade 
e construtiva. As interações 
entre as gerações são de suma 
importância. 

As trocas intergeracionais 
fortalecem o relacionamento, 
promovem a troca de ideias e 
conhecimentos entre as faixas 
etárias favorecendo a forma-
ção e a consolidação de vín-
culos sociais, que permitem 
além da troca de experiências 

A importância das trocas intergeracionais
de vida o compartilhamento 
destes conhecimentos, ideias, 
atitudes, crenças, pontos 
de vista, hábitos, culturas, 
oportunidades, novos cami-
nhos, crescimento e por fim 
evolução.

De forma amigável, são cons-
truídos bons relacionamentos 
com aceitação e comprometi-
mento entre as partes.

Pessoas são diferentes umas 
das outras, seja por questões 
familiares, educação, outras 
culturas, outras crenças, entre 
vários aspectos que podem 
fazer com que tenham visões 
diferentes de mundo, mas 
que não deve ser visto como 
empecilho para a criação 
de laços empáticos e novos 
aprendizados.

As trocas intergeracionais 
devem ser incentivadas, seja 
por meio de programas, po-
liticas públicas, dentro das 
famílias, e na sociedade como 
um todo. Visto que estamos 
caminhando para ser um país 
de idosos e esse é um fenô-

seus efeitos se produzem na 
saúde e bem-estar de cada 
geração.

Pessoas que vivenciam de 
forma positiva as relações e 
apoio intergeracional sentem-
se mais positivas em relação 
a si próprias e ao mundo de 
forma geral, suportando me-
lhor o stress, doenças e outras 
dificuldades que venham a se 
apresentar.

A gerontologia, como ciên-
cia que estuda o processo do 
envelhecimento nos aspectos 
biológico, psicológico, social, 
entre outros que permeiam 
esse processo, tem um papel 
fundamental na promoção e 
criação destas trocas inter-
geracionais. Os profissionais 
da área são figuras essenciais 
na construção de uma inte-
ração de qualidade entre as 
gerações.

 
(*) - É professora do Curso de Tecnologia em 
Gerontologia – Cuidado ao Idoso do  Uninter.

(**) - É professor do Curso de Tecnologia 
em Gestão das Organizações do 

Terceiro Setor e Práticas Integrativas e 
Complementares do Uninter.

meno global.

Nesse sentido, se faz neces-
sária a construção de laços sig-
nificativos e de reciprocidade 
entre as faixas etárias criando 
momentos de convivência e 
desconstrução de estereótipos 
e minimização de preconceitos 
relacionados à velhice.

Quando se tem respeito às 

diversidades e aos saberes 
e experiências de vida de 
cada um, há uma convivência 
pacífica e rica em solidarie-
dade e reconhecimento das 
necessidades do próximo. A 
solidariedade intergeracional 
pode reverter os preconceitos 
sociais frente ao envelheci-
mento, bem como agregar na 
melhoria da qualidade de vida 
de jovens, adultos e idosos e 
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