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Uma boa comunicação e liderança têm total relação com conexão. 
Se você pode se conectar com outras pessoas em todas as esferas, — 
individual, em grupos e com uma plateia — seus relacionamentos se 
tornam fortes, sua percepção de comunidade melhora, sua influência 
aumenta e sua produtividade vai à estratosfera. “Quando me refiro à 
comunicação, não está em causa a capacidade oratória do líder, mas as 
competências que lhe permitem dirigir, instruir, compartilhar e inspirar 
os seus colaboradores.”   

Lidar com as barreiras da comunicação

Sabemos que empreender não é uma tarefa fácil, principalmente no 
Brasil. O desafio é ainda maior para quem decide criar uma startup, ini-
ciativa que traz a inovação como principal componente de seu DNA. Em 
universo único, que conta até com uma linguagem própria, a jornada se 
torna ainda mais peculiar. Entre unicórnios, pitchs, aportes e exits, nesse 
ecossistema não basta apenas ter um bom produto ou serviço, é preciso 
planejar cada passo do negócio, principalmente no início, onde uma falha 
pode levar a perdas financeiras e até ao fracasso de uma boa ideia.   

Dicas práticas para empreender em startups

Após uma longa e exaustiva caminhada, você consegue completar 
sua faculdade. Agora, é hora de dar o próximo passo em direção a um 
nível superior. Mas, afinal, qual caminho seguir? Uma das principais 
alternativas para quem quer se posicionar no mercado de trabalho é 
cursar pós-graduação. A pós-graduação é um curso que, para ser reali-
zado, é necessário que você tenha um diploma em um curso superior, 
seja ele um bacharelado, licenciatura ou até mesmo um tecnólogo. É 
importante entender que existem dois tipos de pós-graduações: Stricto 
Sensu e Lato Sensu. Ambas possuem abordagens diferentes que podem 
ir direto ao encontro de seus interesses.   

Pós-graduação: o que é e quais tipos existem?

Freepik

Negócios em Pauta

Entregas Last Mile
A Picap, startup colombiana que atua no serviço de en-

tregas last mile, acaba de fechar parceria com Transfolha, 
uma das mais tradicionais empresas de logística do país. 
O acordo envolve entregas na capital paulista e em toda a 
Região Metropolitana de São Paulo. A ideia é que o serviço 
seja expandido para Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A 
Transfolha conta com uma malha que abrange 1.800 cidades 
no Brasil. Um dos grandes desafios da empresa é realizar a 
entrega sem atrasos e com segurança. A Picap, que conta 
com um portfólio de cerca de 100 mil motociclistas cadas-
trados em sua plataforma em mais de 11 capitais, vem se 
especializando no serviço de entregas em todo o país.    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Como transformar negócios através de 
conversas é o tema do Bots4U 2020

@A Take Blip convida você para “Entrar na Conversa” 
e participar da 4ª edição do Bots4U, que acontecerá 

online, nos dias 7, 8 e 9 deste mês. O Instituto Inhotim, 
localizado em Brumadinho, em Minas Gerais, será o palco 
do Bots4U 2020. Os palestrantes estarão online, mas um 
time Take Blip apresentará o evento em um espaço mon-
tado no local. Com o tema “Entre na Conversa”, a ideia é 
demonstrar como é possível transformar negócios por meio 
de conversas. Para isso, grandes parceiros de tecnologia 
e clientes Take Blip vão compartilhar tendências, novida-
des, boas práticas e histórias de sucesso do universo da 
tecnologia, chatbots e contatos inteligentes (https://www.
bots4u.com.br).   Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Para quem trabalha com design, 
fotografia, edição, animação 
ou desenho artístico, a mesa 
digitalizadora é um acessório 
fundamental.

Mas, além disso, essa ferramenta 
também pode otimizar o tempo e 

potencializar a qualidade do trabalho 
de outros tipos de profissionais que 
demandam muito tempo na frente do 
computador.

“A mesa garante maior precisão e é 
um processo natural, já que aprende-
mos a escrever com papel e caneta na 
mão. Quando a escrita ou o desenho 
são feitos na parte sensível da mesa, 
tudo já estará direto na tela do compu-
tador”, explica Thiago Tieri, gerente de 
marketing da Wacom no Brasil. Confira 
7 razões para aposentar o mouse e 
trocá-lo por uma mesa digitalizadora.

1) Precisão e Ergonomia - Mesmo 
profissionais experientes não possuem 
habilidade suficiente para escrever uma 
frase (ou mesmo uma palavra) com um 
mouse. Independente dos programas 
que facilitam isso, o mouse não tem essa 
função e o resultado nunca é agradável. 

Agora, uma mesa digitalizadora torna 
as anotações completamente naturais, 
semelhante à quando se usa um papel 
e uma caneta, gerando resultados de 
alta qualidade e de melhor compre-
ensão também.  As canetas tornam o 
uso ergonomicamente mais fácil que 
qualquer mouse atualmente.

2) Sensibilidade à Pressão - 
Quando se usa um mouse, as opções 

7 motivos para trocar o mouse 
por uma mesa digitalizadora

são simples: clica, ou clica e mantém 
pressionado. Já as mesas digitalizadoras 
abrem um grande leque de opções por-
que a pressão utilizada na caneta pelo 
usuário pode alterar completamente o 
resultado. De acordo com a pressão, é 
possível alterar o tamanho, a opacidade, 
a fluidez e outros atributos do traço que 
está projetando na tela. É possível até 
controlar algumas funções de determi-
nados aplicativos só com a caneta.

3) Rapidez - Trabalhar com uma 
mesa digitalizadora é muito mais rápido 
do que com um mouse pelas opções 
de funções da mesa e da caneta, além 
do movimento natural ao utilizá-los. 
Por exemplo, fotógrafos que precisam 
editar uma imagem de uma modelo e 
precisam alterar uma parte do cabelo 
na foto: ao usar o mouse, além de levar 
um tempo excessivamente longo, o 
novo cabelo criado perde em qualidade; 
ao usar a caneta e a mesa, é possível 
criar novos fios muito similares aos 
originais e em um período muito menor 
de tempo.

4) Não é necessário recarregar 
a caneta - Os mouses com fios não 
permitem muito movimento do usuário 
e os wireless precisam ser carregados 
de tempos em tempos, algumas vezes 
até no meio de um momento crucial 
do trabalho. Mas, especificamente as 
canetas Wacom, não têm necessidade 
nenhuma de recarga ou troca de pilhas, 
o que permite otimizar o tempo e focar 
nas prioridades estabelecidas.

5) Atalhos - Alguns mouses podem ter 
um botão lateral para auxiliar em atalhos 
de funções ou apps do computador. Mas 
muitas opções de mesas digitalizadoras, 
assim como as canetas também, têm 
muitas opções de atalhos para diversas 
funções, como zoom na página ou até 
pintar uma imagem só ao clicar um botão.

6) Touch - Uma habilidade das me-
sas digitalizadoras é ligar ou desligar 
o botão de touch. Assim, é possível 
utilizar essa funçãoem uma criação 
de um projeto, como também para 
acessar outros aplicativos ou navegar 
na internet, por exemplo.

7) Mapeamento de tela - Ao usar 
um mouse, é preciso clicar em cada 
ponto da tela que deseja produzir algo. 
Ao movimentar o mouse, nem sempre 
o curso irá para a mesma direção (de-
pendendo dos programas utilizados). 
A mesa digitalizadora funciona como 
um mapa da tela, então, se mover a 
caneta, o cursor estará em movimento 
também, facilitando o uso. 

As mesas digitalizadoras da Wacom 
têm compatibilidade com Windows, 
MacOS e Android. Fonte e mais infor-
mações: (www.wacom.com).

RETOMADA DA ECONOMIA

GUIA PARA A RETOMADA 
DAs ATIvIDADEs: é MELhOR 

vENDER MAIs OU LUCRAR MAIs? 
    Leia na página 6
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Emplacamentos de veículos 
A Fenabrave informou que foram em-

placados 328.233 veículos, em setembro. 
Com isso, o acumulado do ano chegou 
a 2.132.549, quantidade 27,77% menor 
que a de 2019. O que se observou foi 
um crescimento em apenas duas cate-
gorias: a de motocicletas (3,77%) e a de 
automóveis e comerciais leves (14,56%). 
Ao todo, em setembro, foram vendidas 
99.623 motocicletas e 198.792 unidades 
de automóveis e comerciais leves. Na 
comparação com setembro de 2019, os 
índices apresentaram, respectivamente, 
alta de 13,55% e queda de 10,92%.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/guia-para-a-retomada-das-atividades-e-melhor-vender-mais-ou-lucrar-mais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-a-05-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-a-06-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-03-a-05-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-dicas-praticas-para-empreender-em-startups/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pos-graduacao-o-que-e-e-quais-tipos-existem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-sao-e-como-lidar-com-as-principais-barreiras-da-comunicacao/
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OpiniãO
Pandemia: da adaptação 
aos impactos culturais e 

transformação digital

Entre tantas 
mudanças e desafios 
do atual cenário, 
não há dúvida que a 
pandemia da Covid-19 
elevou o mundo 
VUCA para um novo e 
inesperado patamar. 

O momento traz exa-
tamente isso: vola-
tilidade, incerteza, 

complexidade e ambigui-
dade. E como se adaptar 
a tantas transformações? 
O que todos chamam de 
“novo normal”, expressão 
já repetitiva, também co-
meça a perder o sentido. 
Realmente estamos em um 
mundo totalmente novo, 
mas que não tem nada de 
normal. A pandemia alterou 
a vida de todos, inclusive das 
organizações. Tudo virou de 
cabeça para baixo e nada 
será o mesmo quando tudo 
passar.

Por natureza, o ser hu-
mano é um ser social, mas 
como viver em um mundo 
que não permite encontros 
de pessoas, aglomerações, 
apresentações, entre outras 
coisas que faziam parte do 
cotidiano? É um sentimento 
de medo por um inimigo 
microscópico e invisível. 

Ao ver uma crise como 
essa, cabe citar uma frase 
que foi atribuída a Charles 
Darwin, talvez não de for-
ma correta, pois pode ser 
de outra autoria: “Não é o 
mais forte que sobrevive, 
nem o mais inteligente, mas 
o que melhor se adapta às 
mudanças”.

E ao falar nessas mudan-
ças, vemos que o Brasil e 
muitas organizações cami-
nhavam a passos lentos na 
transformação digital e no 
uso de ferramentas digitais 
tão importantes. O curioso 
é que a pandemia serviu de 
mentora ou guru, de forma 
a impulsionar a transfor-
mação digital, pelo menos 
na parte da comunicação. 
Já foram incorporadas em 
nosso vocabulário frases 
do tipo: “vamos fazer um 
Zoom”, sem esquecer de 
outras plataformas de reu-
niões e encontros online. 

Isso é um exemplo de 
adaptação para a própria 
sobrevivência, assim como 
outras práticas digitais que 
o mundo adotou ou inten-
sificou rapidamente, como 
compras de produtos e 
serviços online, Educação 
a Distância (EAD), entre 
outros.

Então quer dizer que já 
atingimos a maturidade 
para a transformação digi-
tal? Infelizmente, não. 

Apenas recebemos um 
impulso extra, um alerta, 
uma motivação.

E, hoje, obrigados pela 
necessidade, muitos per-
deram a resistência inicial 
aos recursos digitais e ao 
uso corporativo das redes 
sociais. 

Mas, ainda falta muito 
senso de urgência e não é 
só no Brasil. Uma análise 
recente do Instituto Tec-
nológico de Massachusetts 
(MIT) mostra que somente 
1/3 das organizações con-
seguiram se adaptar a uma 
cultura digital. Não é por 
falta de instrumentos, pois 
hoje é possível comprar 
ou contratar a maioria das 
ferramentas digitais dispo-
níveis.

O gargalo maior está na 
cultura, na tão conhecida e 
pouco entendida mudança 
cultural, que é o ambiente 
que precisa ser criado nas 
organizações para que todos 
queiram a transformação, 
ao ver um benefício na 
mesma e não um risco, 
e que apoiem com entu-
siasmo tal mudança. Mas 
como saber em que grau 
de transformação digital a 
nossa organização está? E 
nós, em que nível estamos? 

Existem várias ferramen-
tas sofisticadas de diagnós-
tico, mas há também um 
jeito simples e intuitivo. 
Verifique se à sua volta ainda 
há muito papel, processos 
manuais, dificuldades em 
coletar e analisar dados, se 
as decisões não têm sido 
tomadas automaticamente, 
se há necessidade de muitos 
telefonemas e conversas 
para resolver algo ou, então, 
quando há um desvio ou 
algo inesperado no processo 
todos saem correndo e não 
sabem bem o que fazer? 

Se você respondeu sim a 
algumas dessas perguntas, 
certamente você ou a sua 
organização tem um gran-
de potencial de melhoria. 
Mas é uma boa notícia, isso 
porque a transformação 
digital pode alavancar os 
seus resultados, serviços 
e a satisfação dos clientes.

Muitos questionam a ve-
locidade ideal de avançar 
na transformação digital e 
na Indústria 4.0. A resposta 
é: muito rápido e de prefe-
rência tenha mais agilidade 
do que o seu concorrente, 
caso contrário você e a sua 
organização correrão um sé-
rio risco de ficar obsoletos. 

Esse é o momento de se 
adaptar ao novo mundo.

 
(*) - Conselheiro da Câmara de 

Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
(AHK Paraná), é diretor regional do 

Sindicato da Indústria de Autopeças 
(Sindipeças).

Daniel da Rosa (*)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 03 a 05 de outubro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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A vantagem dos dados transformados 
em valor para conquistar o equilíbrio

César Garcia (*)

As facilidades da tecnologia in-
fluenciaram tanto positiva, como 
negativamente. Em tempos de 

home office veio mais à tona ainda a 
necessidade do controle de produti-
vidade de funcionários e também dos 
gestores. Além do volume do trabalho, é 
preciso conciliar as tarefas domésticas, 
o tempo dedicado aos filhos e ainda 
lidar com as distrações externas, que 
nos tiram foco. 

Não só pela crise atual, mas no geral, 
nos últimos anos as empresas estão 
sendo demandadas a fazer cada vez 
mais com menos. Tempo tornou-se um 
ativo valioso, que quando perdido não 
pode ser recuperado. Mas, a verdade é 
que, hoje, mais do que nunca, exige-se 
um alto nível de produtividade de todos 
nós, inclusive com consequências eco-
nômicas. Um estudo da FGV, divulgado 
há alguns meses, aponta que a baixa 
produtividade do brasileiro é um grande 
entrave para o crescimento sustentável 
do Brasil. Ela é a mesma há 30 anos e 
está bem abaixo dos demais países. Ou 
seja, o que um norte-americano faz em 
15 minutos e um alemão ou coreano, em 
20 minutos, o brasileiro normalmente 
leva uma hora para fazer. Dados que 
mostram a necessidade de aprimora-
mento desse controle da produtividade 
no trabalho.

Além disso, segundo o Relatório de 
Trabalho Empresarial dos EUA, Work-
front, a quantidade de tempo que os 
colaboradores gastam trabalhando é 
inferior à metade do expediente diário 
(a jornada é, geralmente, oito horas). 
Estima-se que apenas 39% de um dia 
de trabalho seja produtivo.

E é errado dizer que existem cul-
pados. Os motivos que levam à im-
produtividade são inúmeros e podem 
estar relacionados não só às distrações 
pessoais, como também à má gestão e 
falta de direcionamento do time. Seja 
em casa ou no escritório. Poderíamos 
fazer uma lista de interferências e suas 
origens que têm como resultado final 
a queda da produtividade no trabalho, 
no dia a dia.

Porém, mais do que saber se nosso 
time e até nós mesmos estamos usando 
bem o tempo, a questão é como saber se 
estamos conseguindo equilibrar todas 
essas tarefas. Onde conseguir essa in-
formação de forma precisa e concreta?

Isso porque, normalmente, o concei-
to de produtividade e os parâmetros 
de avaliação variam de pessoa para 

claro e embasado em fatos concretos, 
de como o seu tempo está sendo usa-
do. Estamos falando de otimização do 
tempo, de evitar levar trabalho para a 
casa e, ao final, sentir-se muito mais 
satisfeito com relação ao seu papel 
na organização. Estamos falando de 
equilíbrio e não de controle.

E isso nem sou eu quem está dizendo. 
Um recente estudo feito por pesqui-
sadores da Universidade de Illinois 
incentiva as pessoas a definirem limites 
em suas vidas profissionais. A pesquisa 
afirma que, se os funcionários tiverem 
um senso de controle sobre as interfe-
rências do trabalho na vida pessoal, eles 
poderão lidar melhor com o estresse. 
E isso compensa em produtividade 
quando eles se envolvem novamente 
com o trabalho. Mesmo porque, apesar 
de todos os sentimentos positivos que 
têm pairado sobre o homeoffice, 52% 
dos entrevistados em uma pesquisa 
pela  Robert Half acredita que estão 
trabalhando mais horas em casa do 
que antes. O que faz com que gerir o 
tempo melhor, seja crucial.

Ou seja, se eu como gestor ou al-
guém do meu time tiver claro, com 
transparência e imparcialidade, 
quanto dedica do seu tempo à tarefa 
e, principalmente, às atividades que 
possam estar tirando o seu foco do 
trabalho, existirão ganhos substanciais 
de produtividade no trabalho. Tem um 
reflexo sim nos negócios e na compe-
titividade. Por corroborar uma visão 
ampla, 360º. Mas, principalmente, tem 
um grande ganho no lado pessoal. E 
esse talvez seja até maior. 

(*) É Diretor de projetos e desenvolvimento da Meeta 
Solutions, empresa especializada em transformar 

dados em informação de valor.

Não é de hoje se que se discute produtividade no ambiente de trabalho. Claro que os parâmetros 
foram mudando ao longo dos anos

pessoa. Muitas vezes, quem é impro-
dutivo, considera-se extremamente 
produtivo e quem é produtivo se acha 
extremamente improdutivo. Por isso, 
confiar apenas no feeling pessoal, de 
quem avalia e de quem é avaliado, não 
costuma ser totalmente efetivo e não 
traz uma visão realista do cenário. Pelo 
contrário, pode ser parcial demais. 

É preciso ir além da visão empírica. 
Basear-se em dados, informações de 
valor, que não sejam administradas ou 
inseridas por alguém manualmente. E 
é aí que entram as ferramentas para 
medir produtividade, que embora já 
existam há algum tempo, ainda têm 
seu potencial subaproveitado.

Especialmente porque, em um pri-
meiro momento, quando falamos sobre 
implementar uma solução de controle 
de produtividade de funcionários den-
tro da empresa, muitos ficam reticen-
tes. Na linguagem popular podemos 
até dizer de “cabelo em pé”. Existe o 
receio de invadir e também de ter sua 
privacidade invadida. Mas, o que nem 
sempre é olhado como prioridade é 
o equilíbrio que isso traz. É preciso 
realmente desmistificar a ideia de que 
a tecnologia é boa só para um lado, 
quando na verdade ela é capaz de be-
neficiar as duas partes no que tange 
à mensuração da produtividade no 
trabalho e na vida pessoal.

De um lado, a vantagem de se ter um 
olhar justo, que permita direcionar me-
lhor as tarefas, enxergar necessidades 
de melhorias, identificar lacunas de 
treinamentos no time de colaboradores, 
déficits e até procrastinações, se elas 
existirem. Do outro, é uma chance de 
auto avaliação, de um direcionamento 

News@TI 

Semana digital sobre tecnologia e inovação

@De 26 a 30 de outubro, a Coopercitrus realiza a Semana Digital 
de Tecnologia e Inovação, reunindo dois importantes eventos 

do calendário anual da cooperativa: o Simpósio de Alta Tecnologia 
e o Fórum de Tecnologia e Inovação Coopercitrus Credicitrus. Em 
novo formato, totalmente digital, e em ambiente 3D de 360 graus, o 
evento tem como objetivo levar informações atualizadas ao produtor 
rural, apresentar novas tecnologias que contribuam com a atividade 
agropecuária e promover debates entre especialistas e produtores, 
reafirmando o propósito do agronegócio para a sociedade.Os visitan-
tes poderão acessar a Semana Digital de Tecnologia e Inovação pelo 
computador, celular ou tablet, através do endereço eletrônico www.
coopercitrusexpo.com.br.

Solução para laboratórios cumprirem portaria 
do Ministério da Saúde

@A Shift, empresa brasileira de tecnologia da informação especia-
lizada em soluções para medicina diagnóstica, desenvolveu uma 

forma ágil de integração e comunicação de dados para que os laborató-
rios do país cumpram a Portaria nº 1.792, publicada pelo Ministério da 
Saúde. A partir da plataforma de dados InterSystems IRIS for Health, 
a Shift desenvolveu a integração do Shift LIS (Laboratory Information 
System) com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) por meio 
de um serviço em nuvem que permite a atualização automática de 
todos os dados dos laboratórios de análises clínicas, além de permitir 

a centralização do serviço de comunicação dos resultados desses 
laboratórios com o Ministério da Saúde. 

Processo de conformidade com a LGPD em 
24 horas 

@Com a reviravolta surpreendente da data da vigência da LGPD 
nas últimas semanas no Brasil, a OneTrust, principal plataforma 

de gestão de privacidade do mundo, lançou o programa LGPD Fast 
Track que ajudará as organizações na implementação inicial da Lei no 
prazo de 24 horas úteis. Enquanto as empresas levavam meses para 
implementar a solução e ficar em conformidade com a LGPD (Lei Geral 
de Privacidade de Dados), a partir de agora, com o programa LGPD 
Fast Track, as que já tiverem seus processos mapeados, poderão dar 
início aos primeiros passos da implementação em apenas 24 horas úteis, 
ficando precavidas de qualquer nova mudança na data de vigência da 
Lei. O escopo de adequação das conformidades da Lei permite que 
as empresas tenham a pré-configuração de templates específicos de 
LGPD, banner de alerta aos visitantes do site sobre seu uso e política 
de cookies, além de acesso no mesmo dia ao seu ambiente protegido 
da nuvem no local de hospedagem de escolha: Brasil, EUA, Reino 
Unido, Alemanha, entre outros. Com o programa  LGPD Fast Track, as 
empresas também terão acesso a webinar exclusivo com especialistas 
da OneTrust, com informações sobre as etapas de implementação da 
LGPD. Certificação online de direitos do titular dos dados, treinamentos 
e consultorias personalizadas também fazem parte do escopo, além de 
outras funcionalidades específicas para cada segmento.

ricardosouza@netjen.com.br

César Garcia

AI/Meeta Solutions

Produtividade no trabalho

Jogos de tabuleiro para ensinar matemática
Jogar dominó para aprender 

frações ou brincar de jogo da 
memória para treinar  multi-
plicação, é assim que os alunos 
do 3º, 4º e 5º do Marista Escola 
Social Irmão Rui, que atende 
gratuitamente crianças e ado-
lescentes, no Bairro Jardim 
Maria das Graças, em Ribeirão 
Preto (SP) estão aprendendo 
matemática. A iniciativa faz 
parte do projeto Redescoberta, 
que tem como missão descobrir 
novas formas de olhar para a 
disciplina tão usada no cotidia-
no. Durante o período das aulas 

remotas, os alunos receberam 
nas suas casas um kit com jogos 
prontos para fazer as atividades 
em família.

Dentro da sala de aula, o projeto 
serve como um reforço para a 
disciplina , que seguiu com aulas 
online neste período de pandemia. 
“Sentíamos que os alunos preci-
savam lembrar como era dentro 
da sala, por isso enviamos os kits 
para que possam jogar e também 
criar outros jogos com os materiais 
enviados”, conta a professora 
Adriana Ezequiel (https://maris-
taescolassociais.org.br/).
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D - Seagram’s no Brasil 
A Pernod Ricard, dona das marcas Absolut, Ballantine’s, Chivas e Bee-
feater, anuncia que o famoso gin Seagram’s passa a ser envasado no 
Brasil, na fábrica da empresa localizada em Resende (RJ). Em linha com 
as estratégias globais da companhia, que já segue o mesmo processo 
há anos com outras marcas internacionais como Passport, Wyborowa 
e Malibu, a mudança traz maior flexibilidade para atender a demanda 
do mercado brasileiro, onde a categoria vem apresentando constante 
crescimento. Para que o processo produtivo pudesse ser adaptado de 
forma segura a fábrica  recebeu a matéria prima principal de Seagram’s, 
vinda diretamente dos Estados Unidos, país de origem da marca. Com 
os números da categoria aumentando na faixa de três dígitos desde 
2017, a expectativa é que o mercado de gin cresça a uma taxa anual 
de 25% até 2023.

E - Store in Store
Para tornar a oferta de alimentos naturais mais acessível, a Bio Mundo 
- rede de lojas que busca promover saúde e bem-estar através de pro-
dutos naturais e saudáveis - e o Extra anunciam parceria para a venda 
do portfólio da marca brasiliense nas lojas de hipermercado da rede. Na 
primeira fase, o acordo abrange operações no estado de São Paulo no 
modelo ‘store in store’, com checkout unificado e funcionários treinados 
pela Bio Mundo. A marca será corresponsável pela estratégia comercial 
(alinhada com a área comercial da categoria referente no Extra) e vai 
garantir a disponibilidade de produtos, entrega e gestão das equipes. 
Cada corner terá espaço de aproximadamente 50m2 e mais de 700 
opções de produtos naturais, graneis e suplementos esportivos. Saiba 
mais: (www.biomundo.com.br). 

F - O Futuro do Futebol
A LaLiga Business School, departamento educacional da LaLiga, e a 
CBF Academy, instituição educacional da CBF, juntarão forças para 
levar conteúdo de qualidade através de um Webinar conjunto. Entre 
os próximos dias 19 e 23, será realizado o Programa ‘What Awaits Us: 
Pillars of Football Industry in the new Decade’, evento online voltado 
para gestores de futebol. Serão cinco dias de palestras e discussões com 
profissionais de clubes brasileiros e espanhóis. O objetivo é criar um 
espaço de debate de alto nível em torno do futuro do futebol mundial, 
principalmente em um contexto de pandemia e pós. Serão abordados 
temas como as novas regras da Fifa para intermediação de atletas, 
patrocínios e internacionalização de marcas e também o engajamento 
dos torcedores. Os interessados devem realizar a inscrição através da 
página oficial do evento: (http://whatawaitsus.cbf.com.br/).  

A - Profissões do Futuro
Qual é a sua visão de profissional do futuro? Youtuber, desenvolvedor 
de games ou empreendedor social?  Essas e outras profissões devem 
atrair cada vez mais jovens nos próximos anos. Pensando no público 
que está entrando agora no mundo do trabalho, flutuando entre o 
universo das universidades e empresas, preparamos a Expo CIEE 
Virtual. A feira une entretenimento, capacitação para o mundo do 
trabalho e qualificação para o jovem. Com estandes online, o evento, 
que é totalmente gratuito, estará disponível 24 horas por dia entre os 
dias 9 e 13 de novembro. Estão confirmadas palestras e talks sobre 
temas do universo jovem; emissão de certificado em tempo real; 
possibilidades de recrutamento e seleção, com oferta de vagas de 
estágio e aprendizagem. O período de inscrições para os estudantes 
já está aberto no site (www.expociee.com.br).

B - Impactos Positivos
Foi lançado o Prêmio Impactos Positivos 2020, que objetiva dar 
visibilidade a pessoas, ações e projetos que causam um impacto 
positivo no mundo. O projeto é uma iniciativa do portal colabora-
tivo Lugares Pelo Mundo em parceria com a plataforma iFriend e 
conta com o apoio de empresas, organizações e influenciadores. O 
prêmio inclui quatro categorias (impacto social, impacto ambiental, 
impacto cultural e impacto econômico) e acontece em quatro eta-
pas: inscrição; votação para finalistas; apresentação dos finalistas; 
e votação final com premiação. O projeto mais votado em cada 
categoria ganha o prêmio de Impactos Positivos 2020. Serão anun-
ciados na plataforma Bureau Mundo, no dia 30 de novembro. Mais 
informações: (https://lugarespelomundo.com/impactos-positivos/). 

C - Banco Digital   
O will bank chega ao mercado com um propósito bem definido: ser o 
banco digital mais democrático e abrangente do país, pensado para cada 
brasileiro. Para conquistar os clientes, a fintech se propõe a oferecer 
crédito sem cobrar taxas. Na prática isso significa oferecer serviços e 
produtos financeiros livres de anuidade ou de tarifas administrativas. 
Entre eles estão: cartão Mastercard® múltiplo nacional ou internacional 
- nas versões físico e digital -, saques gratuitos na rede Banco24Horas, 
transferências para outros bancos, conta para pagamentos e conta 
digital que rende acima da poupança. Os interessados em abrir uma 
conta ou solicitar o cartão múltiplo poderão preencher o formulário de 
pré-cadastro no site (http://www. will bank.com.br/) , que ainda está 
na fase beta de testes. 

G - Empreendedores do Turismo 
Para fomentar a retomada dos destinos turísticos de todo o país após a pandemia 
da Covid-19, a Marcopolo S.A., com o apoio do Sebrae, lança hoje o Movimento 
Viaje pelo Brasil. Por meio da plataforma (http://www.movimentoviajepelo-
brasil.com.br), pequenos e médios empreendedores do setor já podem se 
cadastrar gratuitamente para que seus negócios ganhem visibilidade junto aos 
turistas. Também terão acesso a vários cursos de capacitação e informações 
sobre os protocolos de biossegurança para exercerem as suas atividades 
neste novo cenário e aprimorarem a experiência de seus clientes. Podem 
se cadastrar negócios relacionados ao turismo e variados segmentos, como 
hotéis, restaurantes, pousadas, agências de viagem, transportadoras, serviços 
de traslados, vendedores de produtos típicos regionais, artesãos e startups.

H - Entregadores Ciclistas 
O iFood, foodtech líder na América Latina, em parceria inédita com a 
Tembici, empresa líder de micromobilidade, inaugurou o iFood Pedal, em 
São Paulo. Um projeto desenvolvido para entregadores que usam bicicleta 
e contempla três pilares importantes: bikes elétricas exclusivas, o espaço 
Ponto de Apoio iFood Pedal e o Pedal Responsa, curso digital de conteúdo 
formativo e de conscientização desenvolvido pelo Instituto Aromeiazero, 
organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desi-
gualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. Uma 
das grandes novidades do projeto é a disponibilidade de bicicletas elétricas 
ou e-bikes que tem pedal assistido, ou seja, o motor é acionado quando a 
bicicleta é pedalada, sem acelerador, tornando a bike mais leve.

I - Aceleração de Startups 
A Safira Energia, uma das principais empresas do ecossistema de energia 
do país, abriu inscrições para o Si9 (Safira Inove), o programa de aceleração 
da empresa, que busca investir em startups das categorias de fintechs e 
cleantechs. Podem participar as startups que já possuem o Produto Mínimo 
Viável (sigla MVP, em inglês) construído e que já tenham superado a fase 
de ideação. Serão critérios de avaliação: a heterogeneidade da equipe, 
com pessoas que possuem conhecimentos distintos e complementares; 
os aspectos relacionados à tração, como geração de receita e taxa de 
crescimento; a capacidade de execução da startup, que engloba o grau 
de comprometimento e maturidade dos empreendedores, e a aderência 
entre as fintechs e cleantechs com o programa Si9. Interessadas devem 
se cadastrar no site (http://acelerasi9.com.br/main). 

J - Programa de Estágio
A Dow abriu inscrições para o seu programa de estágio “Jump to the 
Future”, que, com o slogan “Gente que muda o futuro”, busca por 
talentos diversos. O programa está alinhado à ambição da companhia 
de ser a empresa de ciência dos materiais mais inclusiva do mundo. O 
foco desta edição é criar oportunidades para talentos negros. São 30 
vagas a serem preenchidas nas localidades em que a Dow atua. Em São 
Paulo, há vagas nas cidades de Guarujá, Jacareí e Jundiaí. O programa 
contará com uma trilha de desenvolvimento com materiais em diversos 
formatos: lives, podcasts, vídeos, encontros, newsletters, entre outros. 
Inscrições pelo site: (https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/
estagio-dow-2021).

Começou, termine: 
filosofia de vida em 

qualquer tempo

“Termine”. Esse foi o 
melhor conselho que 
já recebi na vida

Palavras de meu pai 
ditas em momentos 
em que me sentia 

desmotivada ou extre-
mamente cansada, com 
vontade de jogar tudo para 
o alto. Essa palavra ainda 
ecoa em minha mente. 
Quantas oportunidades 
perdemos ao longo dos 
anos, simplesmente por 
não conseguir terminar o 
que começamos?

Em várias circunstâncias 
e momentos, somos desa-
fiados a continuar mesmo 
enfrentando situações 
adversas. Muitos buscam 
a felicidade plena e cons-
tante em suas vidas. Isso é 
utopia. A graça está em se 
conquistar momentos ple-
nos, dia após dia, quando 
conquistamos pequenos 
sucessos, que, ao final, 
poderão se tornar gran-
des. Alguém já citou que 
o sucesso é justamente a 
soma de pequenos esforços 
diários.

Termine, lute contra seu 
eu, contra a procrastina-
ção, contra o cansaço, as 
aflições da vida e os obs-
táculos. Termine. E faça 
bem feito, não de qualquer 
jeito, apenas por fazer. Não 
simplesmente para agradar 
os outros. Faça bem, faça o 
melhor, de forma que olhe 
para trás e sinta orgulho 
de si mesmo, ainda que 
ninguém veja ou observe. 
Ciclos precisam ser fecha-
dos. Tarefas precisam ser 
terminadas para que novas 
coisas possam acontecer. 
Seja o que for, termine 
o que está fazendo. Não 
desista.  

Uma das formas disso 
se efetivar, o que descobri 
com o passar dos anos, é 
justamente dividir aquilo 
que parece grande em 
pequenas partes. Tive um 

grande desafio há alguns 
anos e fiquei apavorada 
com o tamanho da proposta 
do projeto em relação ao 
tempo de efetivação. Pen-
sei comigo mesma – não 
vai ser possível, não há 
tempo para fazer tudo que 
é necessário para entregar 
o que me foi solicitado. 

Mas era uma oportunida-
de incrível. Não podia per-
dê-la. Lembrei-me então de 
um ditado indiano - Como 
é que se faz para comer um 
elefante? – Divida-o em pe-
dacinhos. Divida o projeto 
em várias tarefas menores, 
com metas alcançáveis dia 
após dia. E sinta-se feliz 
por essas metas estarem 
sendo atingidas. Coloque 
num quadro à vista de seus 
olhos e festeje cada item 
riscado. Ao alcançar uma 
meta maior, comemore 
com algo significativo.

Aceitei o desafio. Exe-
cutei o projeto e foi muito 
bom ver o resultado final. 
Mesmo que todo o esfor-
ço, a dedicação, o tempo, 
tenham ficado no obscu-
rantismo, mas eu sei o que 
fiz e isso me dá orgulho 
de mim mesma. Eu venci, 
consegui, terminei. Hou-
ve desanimo ao longo da 
caminhada? Sim. Vontade 
de parar? Com certeza. 
Mas as palavras de meu pai 
ecoavam dentro de mim: 
termine.

Não se entregue à pro-
crastinação. Não se acostu-
me com derrotas e perdas, 
não largue as coisas no 
meio do caminho, pois para 
que coisas maiores e me-
lhores possam acontecer, 
os desafios diários preci-
sam ser vencidos, precisam 
ser terminados. Busque 
aprimoramentos, melhorar 
a cada dia, aprender algo 
novo. E sobretudo, termine 
o que você começou.

(*) - É professora da Área de 
Humanidades da Escola Superior de 

Educação do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Sandra Morais Ribeiro dos Santos (*)

Mesmo assim, o in-
dicador ainda não 
eliminou totalmente 

a perda de 27% acumulada 
entre março e abril, quando 
a produção industrial caiu 
ao patamar mais baixo da 
série. No acumulado no ano, 
a produção recuou 8,6%. 
Os dados são da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM), 
divulgada pelo IBGE, que 
também mostra que, em 
relação a agosto de 2019, a 
indústria caiu 2,7%. 

Esse é o décimo resulta-
do negativo seguido nessa 
comparação. Nos últimos 12 
meses, a queda é de 5,7%. 
Para o gerente da pesquisa, 
André Macedo, o resultado 
mostra que a indústria nacio-
nal está em recuperação após 
o agravamento das medidas 
para conter a pandemia. “É 
um avanço bem consistente e 
disseminado entre as catego-
rias, mas ainda há uma parte 

O resultado mostra que a indústria nacional está em recuperação 
após o agravamento das medidas para conter a pandemia.
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O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 
iniciou as operações do 
Programa Especial de 
Acesso a Crédito na Mo-
dalidade de Garantia de 
Recebíveis, chamado de 
Peac Maquininhas. Ele 
é voltado a microempre-
endedores individuais 
(MEIs), microempresas 
e empresas de peque-
no porte. O Tesouro 
Nacional disponibilizou 
R$ 5 bilhões nessa nova 
modalidade de crédito, que busca 
oferecer dinheiro com mais facili-
dade e contribuir para a retomada 
da economia, em meio à pandemia 
da Covid-19.

O financiamento do Peac Maqui-
ninhas será realizado por meio de 
agentes financeiros que aderirem 
ao programa, e garantido por parte 

das vendas futuras realizadas por 
meio de máquinas de pagamento 
digital, com suporte dos recursos da 
União. Por isso, não será necessário 
apresentar ao banco aval ou outro 
tipo de garantia. Para ter direito 
ao crédito, o empreendedor deve 
ter realizado vendas de bens ou 
prestações de serviços por meio 

de cartões de crédito, 
débito ou pré-pago, e não 
ter operações de crédito 
ativas garantidas por re-
cebíveis futuros.

Ao mesmo tempo, o 
presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi 
Alcolumbre, promulgou 
a lei nº 14.068/2020, que 
abre crédito extraordiná-
rio de R$ 20 bilhões para a 
União conceder garantia 
a empréstimos feitos por 
bancos a empresas com 
receita bruta entre R$ 

360 mil e R$ 300 milhões. O texto 
foi aprovado da forma como foi 
editado pelo governo em junho. O 
dinheiro será usado para garantir 
empréstimos dentro do Programa 
Emergencial de Acesso a Crédito 
com o Fundo Garantidor de Inves-
timentos (Peac-FGI), gerenciado 
pelo BNDES (ABr).

O financiamento será realizado por meio de agentes financeiros 
que aderirem ao programa.
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IBGE: produção industrial 
avançou 3,2% em agosto

A produção da indústria nacional cresceu pelo quarto mês seguido e registrou alta de 3,2% em agosto, 
na comparação com julho

a de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, que 
cresceu 19,2%. 

Também tiveram influên-
cia no resultado da indús-
tria, na passagem de julho 
para agosto, os setores de 
coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombus-
tíveis, com avanço de 3,9% 
e de indústrias extrativas, 
que cresceu 2,6%. Outras 
atividades que ajudaram no 
desempenho geral foram 
produtos de borracha e de 
material plástico (5,8%), 
couro, artigos para viagem e 
calçados (14,9%), produtos 
de minerais não-metálicos 
(4,9%), produtos alimentí-
cios (1,0%), confecção de 
artigos do vestuário e aces-
sórios (11,5%), metalurgia 
(3,2%), produtos têxteis 
(9,1%) e produtos de me-
tal (3,1%), que repetiram 
o desempenho positivo de 
julho (ABr).

a ser recuperada”, disse, em 
nota. O pesquisador explicou 
que o impacto da necessidade 
do isolamento social foi de 
grande dimensão, afetando a 
produção em várias unidades 
no país, que fecharam ou fo-
ram suspensas neste período. 

A pesquisa indicou que 
todas as grandes categorias 
apresentaram avanço em 
agosto frente a julho. Bens 

de consumo duráveis tive-
ram o maior crescimento, 
com 18,5%. Bens de capital 
(2,4%), bens intermediários 
(2,3%) e bens de consumo 
semi e não duráveis (0,6%) 
também cresceram em agos-
to, mas abaixo da média da 
indústria. Entre os ramos 
pesquisados, 16 dos 26 
apresentaram aumento. A 
atividade de destaque foi 

BNDES inicia operações de crédito 
da Peac Maquininhas
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O novo termo em in-
glês ganhou força e 
já é disseminado no 

sistema de contratação de 
funcionários de grandes 
empresas. Soft Skills são as 
características que moldam 
a personalidade de um in-
divíduo, ou seja, trata-se da 
parte comportamental dos 
profissionais. 

O termo, em tradução 
literal para o português, 
significa habilidades inter-
pessoais, ou seja habilidades 
para se relacionar melhor e 
realizar melhor as atividades 
no dia a dia de uma empresa. 
Em 2017, a pesquisa global 
Capgemini Digital Transfor-
mations Institute, mostrou 
que 60% das empresas 
apresentam dificuldades 
em encontrar profissionais 
com soft skills. A busca 
por profissionais com essas 
habilidades sociais aumen-
tou consideravelmente. A 
pesquisa entrevistou 1.250 
executivos pelo mundo, e 
indicou que eles buscam em 
seus colaboradores: Foco no 
Cliente (65%), Colaboração 
(64%), Paixão por aprender 
(64%), e Habilidade Organi-
zacional (61%). 

Jefferson Vendrametto, 
diretor de relações institu-
cionais do Cebrac (Centro 
Brasileiro de Cursos) e 
professor de mentoria para 
Startups e Empreendedores, 
afirma que o que mais elucida 
a importância das softs skills 
é que não basta o currículo 

A busca por profissionais com essas habilidades sociais 
aumentou onsideravelmente.
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A empresa precisa avaliar seu quadro de profissionais e definir 
qual pode ser o melhor perfil para o momento.

Abertura 
de empresas 
cresceu 
17,7% 
em junho

O Indicador de Nasci-
mento de Empresas da 
Serasa Experian mostra 
que foram criados 277.857 
novos negócios em junho, 
quantia que representa 
um crescimento de 17,7%, 
após duas quedas, na 
comparação ano a ano. 
Segundo o economista 
da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, “Abrir um negócio 
está diretamente ligado 
à confiança do empreen-
dedor no mercado e da 
população com o consumo. 

Por isso, a necessidade 
de se reinventar e gerar 
novas fontes de renda, 
atrelada à reabertura e 
a retomada dos setores 
de Serviço e Comércio, 
incentivam o brasileiro 
nesse sentido”. Dentre as 
empresas abertas, os micro 
empreendedores indivi-
duais (MEIs) equivalem a 
78,0% do total, enquanto 
as sociedades limitadas 
ocupam 10,2% e as em-
presas individuais apenas 
3,6%. Quando comparados 
com o mesmo mês do ano 
anterior, apenas as em-
presas individuais revelam 
variação negativa. 

Como as micro, peque-
nas e médias empresas 
dependem muito de capital 
de giro, é importante que 
os novos empreendedores 
façam um planejamento 
financeiro desde o início 
da operação do negócio. 
Estar pronto para encarar 
momentos de incerteza e 
ter algumas estratégias 
planejadas podem fazer a 
diferença na manutenção 
da receita (AI/SerasaEx-
perian).

Eduardo Oyakawa – Filocalia – O pós doutor 
em filosofia da arte, nessa obra revisita um “algoz 
literário”, seguramente para melhor entendê-lo e 
eventualmente fazer-lhe justiça. Pari passu , foi 
levantando o tapete da história e suas descobertas 

foram impressionantes. Um fenômeno normal, quando nos 
enfronhamos e revemos algo que há muito tempo havíamos 
lido. Faz-se a luz! O autor brilhantemente se expõe. Narra e 
sustenta com ímpar dignidade literária, suas descobertas. Não 
chega ser hermético, todavia, dada sua profundidade e magni-
tude, é para poucos.

Os Sagrados Cães Dançarinos: 
Mística e heresia em Franz Kafka

Renato Júnior e Laurejan Ferraço – Renato, 
policial expert em operações de confronto, ou seja , 
“barra pesada ”e Laurejan , comunicador, publicitário 
e jornalista, uniram suas vivências para urdir essa 
trama ficcional, que tem muito de real! Trata-se do 

dia a dia de policiais que deparam-se em inusitadas situações 
de risco no combate ao câncer social que é a droga ilícita e seu 
comércio nacional e internacional, bem como eventuais bastido-
res de gangs traficantes. Cenas de horror, nada impossíveis de 
ocorrer, são relatadas com uma incrível fluidez, prendendo em 
suas páginas o perplexo leitor. Verdadeiramente impactante!!

Guerra Transnacional: Operações 
policiais entre o real e o 
imaginário: Do Brasil para o mundo

Ana Coradazzi e Lucas Cantadori – M G – 
Valendo-se do Rio como metáfora para trajetória 
de vida, ou seu término, os autores, profissionais 
da medicina oncológica, elencaram histórias reais, 
que vivenciaram e que tiveram grande impacto em 

suas vidas, tanto profissional quanto particularmente. Natural-
mente o luto é o inevitável cotidiano desses guerreiros, todavia, 
nota-se um denodo impressionante para manter o paciente 
com aceitável condição de vida, minimizando sofrimentos, até 
derradeiro suspiro. Ressalte-se o foco no incondicional respeito 
às condições físicas e psíquicas do enfermo bem como de seus 
familiares. Impactante!

O Médico e o Rio: Histórias, 
experiências e lições de vida

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)

Empresas têm dificuldade para 
achar profissionais 

com Inteligência Emocional
Você pode nunca ter ouvido o termo soft skills, mas com certeza já trabalhou com alguém que vivia 
reclamando o tempo todo da empresa, ou que não sabia trabalhar em equipe

primordiais também. 
	 •	Solução de problemas 

e adaptabilidade - 
Grandes empresas têm 
desafios e metas diárias, 
nem sempre o desem-
penho ou o trabalho são 
100%, saber se adaptar 
às situações desfavorá-
veis e reverter isso em 
resultados positivos den-
tro das possibilidades, 
mostra essa vontade de 
trazer a melhoria para o 
lugar onde se trabalha. 
A criatividade também 
é muito valorizada, en-
xergar as situações em 
diversos ângulos bus-
cando sempre a melhor 
solução para a empresa, 
os colegas e os clientes. 

	 •	Inteligência Emo-
cional - Diz respeito à 
leitura comportamental 
que fazemos das outras 
pessoas e como reagimos 
a elas. Quem nunca re-
cebeu uma mensagem, 
leu e achou algo que 
na realidade não era 
bem aquilo. Vivemos em 
um mundo onde somos 
bombardeados por infor-
mações o tempo todo, 
temos que estar prepa-
rados emocionalmente 
para lidar com elas e re-
agir de forma adequada, 
principalmente em um 
ambiente de trabalho. 

Fonte e mais informações: 
(http://portal.cebrac.com.
br/). 

ser impressionante se o 
candidato não tem postura 
profissional. “Nosso mundo 
exige pessoas que sejam 
competentes, mas que sai-
bam deixar um ambiente 
harmônico. Consigam lidar 
de forma madura com as 
críticas, com as pessoas e 
com o todo da empresa. 

Hoje, muitos são demitidos 
por não terem essa inteligên-
cia emocional que é primor-
dial para o bom funciona-
mento da empresa. Pessoas 
felizes, geram ambientes fe-
lizes e resultados melhores”, 
afirma o Diretor do Cebrac, 
onde o compromisso com 
o desenvolvimento huma-
no profissional se estende 
também em despertar a Eco 
Consciência dos estudantes 
e concomitantemente o de-
senvolvimento prático das 
Softs Skills. 

“Não formamos apenas 
profissionais, estendemos 
a formação além da sala de 
aula. Valorizando sempre 
a importância das relações 
interpessoais no ambiente de 
trabalho, estamos há 25 anos 
no mercado e desde o início 
já tínhamos esse pensamento 
em nossa missão”, afirma 
Jefferson, diretor do Cebrac. 
Pensando nisso, Jefferson 
listou três áreas que ele acha 
importante no desenvolvi-
mento das soft skills: 
	 •	Empatia - A partir 

do momento que nos 
colocamos no lugar do 
outro, sabemos res-
peitar as diferenças e 
trabalhar com diversas 
pessoas, desenvolven-
do uma mentalidade 
colaborativa. Respeitar 
as hierarquias e ter uma 
comunicação efetiva, são 

O que vale mais: experiência ou a 
vontade de aprender?

Uranio Bonoldi (*)
 
O título desse texto é 

uma questão recorrente 
no momento da contrata-
ção ou mesmo para quem 
procura emprego. Do lado 
da empresa há a dúvida: ao 
buscar um profissional que 
atenda ao perfil da vaga, 
qual a melhor opção? Um 
que atue há mais tempo 
no mercado, com mais 
experiência ou um recém-
formado que irá precisar de 
um apoio maior? É normal 
que a empresa procure por 
pessoas que obtenham me-
lhor desempenho no pro-
cesso seletivo, - mas vem 
a pergunta: o que é mais 
valorizado nesse processo? 

A experiência de muitos 
anos atuando ou a veloci-
dade de aprendizagem e 
execução das tarefas? A 
empresa precisa avaliar seu 
quadro de profissionais e 
definir qual pode ser o me-
lhor perfil para o momento 
e, a regra que pode valer 
mais a pena é procurar o 
melhor equilíbrio entre os 
dois perfis. Ou será que 
não? O mercado de traba-
lho hoje guarda inúmeros 
desafios. 

Minha proposta e reflexão 
se dá por conta dos perfis 
profissionais que estão 
atuando lado a lado e que 
são diferentes: temos os 
profissionais que fazem 
parte dos baby boomers 
(nascidas entre os anos de 
1940 a 1960) e a geração 
X (nascidas entre 1960 e 
1980), - pessoas que valo-
rizam mais a segurança do 
trabalho e a estabilidade 
financeira. 

Do outro lado encontra-
mos a geração Y ou millen-
nials (nascidos entre 1980 
a 1995), - preocupados 
com causas sociais e com-

esbocandoideias.com/reprodução

prometidos com os próprios 
valores. Vamos entender 
melhor o perfil de cada um? 
Profissionais experientes - 
nascidos a partir dos anos 
60 possuem experiência e 
sabedoria a seu favor, pas-
saram por acontecimentos 
políticos históricos e por isso 
são mais fiéis ao trabalho, 
possuem mais resiliência e, 
normalmente, preferem a 
estabilidade. 

Profissionais recém-che-
gados ao mercado de tra-
balho - geração Y nasceram 
com a transformação digital, 
são hiperconectados e mul-
titarefas, conseguem fazer 
várias coisas ao mesmo 
tempo com rapidez e prio-
rizam experimentar novos 
desafios. Outro ponto a ser 
destacado é que esse tipo 
de profissional é engajado às 
causas sociais e analisam o 
propósito da empresa. 

O importante nesse en-
contro de gerações dentro 
do ambiente corporativo é 
que haja integração. Fazer 
com que as habilidades 
e costumes dos diferen-
tes perfis profissionais se 
complementem, já que a 
experiência e sabedoria dos 

veteranos, pode motivar 
para um aprendizado maior 
dos novatos. Parece clichê 
“ouça os mais velhos”, mas 
não é. Essa interação gera 
um resultado muito positi-
vo para os dois lados. 

Ao longo da minha carrei-
ra como gestor de empresas 
e professor, observo como 
os perfis agregam entre 
si e colaboram um com o 
outro, tanto no aprendi-
zado, como no dia a dia, a 
interação e a troca de ex-
periências e conhecimento 
entre estes perfis, pelo seu 
convívio, é fundamental 
para o desenvolvimento 
das habilidades sócio emo-
cionais e, às vezes, isso é 
praticado intuitivamente. 

O mercado é amplo e as 
oportunidades são diferen-
tes, o que precisa ser levado 
em consideração é o perfil 
para a vaga independente-
mente da idade do profis-
sional. Esse relacionamento 
pode gerar valor e ganhos 
inestimáveis para o profis-
sional e para a empresa. 

(*) - É professor para turmas 
de MBA na Fundação Dom Cabral, 

palestrante e escritor 
(www.uraniobonoldi.com.br).

Luiz Gustavo Borges (*)
 
Desde que a pandemia se 

alastrou por todo o país, di-
versos setores da economia 
tiveram que encontrar alter-
nativas para não fecharem as 
portas. 

E mesmo com a abertura 
parcial de muitos segmentos, 
há ainda aqueles que não 
podem - em hipótese alguma 
- retomar parcialmente suas 
atividades, como é o caso dos 
eventos, festivais, shows e 
congressos. 

Para se ter uma ideia, um 
levantamento realizado pelo 
Sebrae em parceria com a 
Associação Brasileira de Em-
presas de Eventos (ABEOC) 
e União Brasileira dos Pro-
motores de Feiras (Ubrafe), 
aponta que o isolamento so-
cial provocado pela Covid-19 
impactou 98% das empresas 
desse nicho. 

Em um mercado que cor-
responde a 4,32% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro 
e capaz de gerar cerca de 25 
milhões de empregos (diretos 
e indiretos), esses números 
chegam ser alarmantes. Po-
rém, a transformação digital 
tem sido a esperança de muitas 
companhias e artistas do ramo 
para continuarem dando an-
damento em suas atividades, 
mesmo que remotamente. E 
antes que vocês me questio-
nem se o digital irá acabar com 
o presencial, me antecipo e 
digo que não! 

Enxergo como estratégias 
complementares para pro-
porcionar ainda mais novas 
experiências ao público. Com 
tantas adaptações e aprendi-
zados nesse período, daqui 
para frente será preciso en-

tender que eventos on e off 
andarão lado a lado, ou seja, 
juntos eles conseguirão atingir 
um público muito maior de 
telespectadores, rompendo 
barreiras que envolvem di-
nheiro, distância, entre outros 
motivos. 

Alguns eventos tradicionais 
já aderiram ao online como 
forma de dar continuidade 
na programação, como foi 
o caso da Campus Party, 
um dos maiores congressos 
tecnológicos do mundo, que 
impactou mais de 10 milhões 
de participantes em 5 mil pa-
lestras simultâneas exibidas 
em 31 países. 

Já a Associação Brasileira 
de Startups (Abstartups), 
entidade sem fins lucrativos 
que representa o ecossistema 
brasileiro de startups, se uniu 
ao Sebrae e a Associação Ca-
tarinense de Tecnologia para 
promover a primeira edição 
unificada da Conferência 
Anual de Empreendedorismo 
e Startups (CASE) junto ao 
Startup Summit, principal 
evento do ecossistema do sul 
do País, em formato online, 
totalmente gratuito e cheio 
de novidades. 

Exemplos como esses aci-
ma mostram que o ambiente 
online trouxe um respiro para 
o setor. A expectativa é que 
ainda ocorram muitos eventos 
digitais e, independente de ser 
no ambiente online ou offline, 
daqui para frente será preciso 
pensar em diferentes formas 
de interações para continuar 
proporcionando experiências 
incríveis para o público. 

Pensem nisso! 

(*) - É CEO da Congresse.me, primeira 
e maior plataforma de congressos 

online do Brasil. 

Por que a presença digital 
tem se tornado importante?



Como inovar com foco 
na realização de valor?

O que antes era 
diferencial, hoje virou 
consenso. A inovação 
se tornou fundamental 
para empresas de 
quaisquer portes 
ou segmentos, um 
processo que só 
se acelerou com a 
pandemia

Permanecer com as 
mesmas estratégias, 
produtos, serviços 

ou modelos de negócio di-
ficilmente trará resultados 
diferentes. Mas sair atirando 
para todos os lados, subme-
ter-se a reuniões e encontros 
estressantes ou, ao contrá-
rio, ficar horas em ambien-
tes de descompressão para 
tentar extrair uma única boa 
ideia não são os melhores 
caminhos para inovar.

A inovação deve caminhar 
de mãos dadas com a gestão. 
Para além de uma metodo-
logia que valoriza a criativi-
dade e o ineditismo, inovar 
requer processos, métricas, 
análises e muita tentativa e 
erro, buscando sempre que 
eles sejam grandes fontes de 
aprendizagem. Para isso, o 
primeiro passo é entender 
como essa combinação 
funciona. 

Este processo é chamado 
de gestão da inovação e 
reúne as melhores práticas 
de ambas as áreas, buscando 
estabelecer possibilidades 
de acompanhar a inovação, 
de modo a entender como ela 
pode gerar valor para uma 
empresa, sem engessá-la.

Para auxiliar as empresas 
nessa empreitada, foi pu-
blicada a ISO 56002, que já 
certificou mais de 100 em-
presas no mundo em apenas 
um ano. No Brasil, quatro 
companhias possuem o ates-
tado de conformidade com 
a norma e há outras 85 in-
teressadas em implementar 
esse modelo internacional de 
gestão já no próximo ano.

A norma ajuda a estabe-
lecer quais são os objetivos 
da empresa ao inovar. Ela 
pretende atrair mais clientes 
por meio da melhoria de um 
produto ou serviço? A inova-
ção será implementada em 
apenas uma área que precisa 
de otimização? Ou é hora de 
reinventar o próprio negócio 
antes que uma tecnologia 

disruptiva o faça? Antes 
de dar qualquer passo, as 
metas precisam estar bem 
claras – especialmente para 
os gestores.

Os líderes tem um papel 
fundamental, disseminando 
todos os valores e propósitos 
da empresa para os colabora-
dores. A cultura de inovação 
precisa permear todos os 
níveis hierárquicos e setores. 
É preciso criar um ambien-
te favorável à geração de 
ideias e alguns fatores são 
fundamentais para que isso 
se viabilize. O engajamento 
e a participação da equipe 
são importantíssimos para 
que as estratégias tenham 
sucesso. 

Além disso, um gestor pre-
cisa ser responsável por con-
duzir o projeto, extraindo o 
melhor de cada colaborador 
e suas ideias. Finalmente, 
é hora de estruturar os 
processos que conduzirão 
a empresa aos melhores 
resultados. Nesse momento, 
será preciso validar as ideias 
de forma multifatorial. Há 
tecnologia suficiente para 
viabilizar o projeto? É fi-
nanceiramente possível? A 
proposta tem aderência no 
mercado? Apesar da deman-
da existente, de que forma 
é possível apresentar essa 
ideia ao público de forma 
persuasiva e comerciável? 

Quando essas e outras per-
guntas relacionadas tiverem 
sido respondidas, é hora de 
finalmente tirar a ideia do 
papel e transformá-la em 
um MVP (Produto Mini-
mamente Viável). Durante 
todo o processo, é preciso 
ter em mente a realização 
de valor. De nada adianta 
uma empresa ter a ideia 
mais inovadora do mundo 
se ninguém quiser pagar por 
ela – ou ela for tão cara que 
ninguém possa pagar por 
ela. Todo o processo deve 
ser tecnológica, financeira e 
humanamente sustentável. 

Assim, a inovação se tor-
na muito mais assertiva e 
rentável para o negócio. É 
como sempre dizemos aqui 
na Palas: inovação é a criati-
vidade emitindo nota fiscal!

(*) - É sócio-fundador da Palas e um 
dos únicos brasileiros a participar 
ativamente da formatação da ISO 

56.002, de gestão da inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)
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Companhia Ultragaz S.A.
CNPJ nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia Ultragaz S.A. (“Ultragaz” ou “Companhia”) informa que os acionistas da Companhia, reu-
nidos em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de outubro de 2020, aprovaram o aumento
de seu capital social, mediante o aporte de bens anteriormente detidos pela acionista Ipiranga Produtos
de Petróleo S.A. ao patrimônio líquido da Companhia, em R$ 24.465.464,32 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) ,
passando o capital social para R$ 1.035.385.011,07 (um bilhão, trinta e cinco milhões, trezentos e oi-
tenta e cinco mil, onze reais e sete centavos). O aporte dos bens acarretará a emissão de 50.640.022
novas ações da Companhia, com valor de emissão de R$ 0,48312480, sendo 50.093.695 ações ordiná-
rias e 546.327 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Nos termos do artigo 171,
caput e § 2º da Lei nº 6.404/76, os acionistas da Ultragaz terão, na proporção de suas respectivas par-
ticipações no capital social da Companhia, direito de preferência para subscrever as ações resultantes
do aumento de capital correspondente a capitalização dos créditos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
contar desta data. Cada acionista poderá exercer o direito de preferência na proporção das ações ordi-
nárias e/ou preferenciais que possuírem no capital social da Companhia na data da Assembleia Geral
Extraordinária, sendo que cada acionista somente poderá exercer o seu direito de preferência sobre
ações da mesma espécie de que for possuidor. O acionista que opte por exercer o seu direito de prefe-
rência deverá notificar a Companhia, por carta registrada dirigida a seu Departamento de Tesouraria
(conforme endereço abaixo), dentro do prazo previsto acima, indicando sua participação no capital so-
cial da Companhia, especificando o número de ações ordinárias e/ou preferenciais que detém nesta
data e o percentual de ações que deseja adquirir, bem como eventual interesse na reserva de sobras:
Companhia Ultragaz S.A. - At.: Departamento de Tesouraria - Avenida Brigadeiro Luis Antônio,
1343, 8º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - 01317-910 - Telefone: 55 11 3177-6771. No prazo má-
ximo de 5 (cinco) dias úteis após o envio da notificação acima mencionada, mas nunca após o encerra-
mento do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, o acionista deverá comparecer à sede da Companhia,
munido da documentação indicada abaixo, para firmar o competente boletim de subscrição. O preço de
emissão será de R$ 0,48312480 por ação, independentemente da espécie, e deverá ser integralizado
no ato de subscrição, em moeda corrente do País. O valor pago pelos acionistas que eventualmente
subscreverem novas ações de emissão da Companhia será entregue ao titular dos bens ora aportados.
As novas ações emitidas em razão do aumento de capital social aprovado farão jus aos mesmos direitos
atribuídos às demais ações ordinárias ou preferenciais, conforme o caso, de emissão da Companhia.

São Paulo, 01 de outubro de 2020.
Tabajara Bertelli Costa - Presidente

Documentação Necessária: (i) Pessoa física: cópia autenticada do CPF, da cédula de identidade e do
comprovante de residência. Caso representada por procurador autorizado, fornecer cópia autenticada
da procuração e demais documentos de identificação do procurador (cópia autenticada do CPF, da cé-
dula de identidade e de comprovante de residência). Os representantes de menores e interditos deve-
rão apresentar, ainda, a respectiva autorização judicial; (ii) Pessoa jurídica: cópia autenticada do Esta-
tuto ou do Contrato Social consolidado em vigor, cartão de inscrição no CNPJ, documentação societária
outorgando poderes de representação, CPF, cédula de identidade e comprovante de residência do re-
presentante da pessoa jurídica. Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar
outros documentos de representação; (iii) Universalidade de Bens (tais como espólios): cópia autenti-
cada da documentação outorgando poderes de representação, bem como do CPF, cédula de identida-
de e de comprovante de residência dos respectivos representantes.

Felipe Dellacqua (*)     

A qualidade do aten-
dimento, desde a 
primeira dúvida do 

cliente antes da compra até 
a entrega do produto na casa 
dele, é fundamental para 
fidelizá-lo, manter credibi-
lidade e fazer com que ele 
volte a comprar produtos 
da marca. 

Com a pandemia, o e-
commerce ganhou mais de 
4 milhões de novos consu-
midores, segundo a Abcomm 
(Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico). São 
clientes que, por nunca 
terem feito uma compra 
antes pela internet, podem 
se sentir mais inseguros em 
relação à entrega, diferente 
de quem já está acostumado 
a fazer compras em lojas 
virtuais. 

“Um consumidor novo, 
quando faz a compra de 
uma TV de R$ 23 mil reais 
pela internet, por exemplo, 
fica ansioso para saber 

O pós-venda também ajuda a não sobrecarregar a 
equipe que trabalha no atendimento ao cliente.
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O mercado de trabalho para profissionais especialistas e 
executivos expatriados está retomando fôlego no Brasil e 
no mundo depois de sofrer uma baixa na pandemia. Após 
forte impacto provocado pelo fechamento das fronteiras 
em vários países nos últimos dois meses, uma demanda 
reprimida por transferências internacionais de carreira 
dá mais estabilidade a esse mercado, com a reabertura 
paulatina das fronteiras. 

Essa é a percepção de Haroldo Modesto, country ma-
nager da Crown World Mobility no Brasil, multinacional 
sediada em Hong Kong e especializada em mobilidade de 
executivos e realocações internacionais, com atuação em 
58 países. “Neste início de outubro, já realizamos o equi-
valente a 70% do número de expatriações internacionais 
(de saída e entrada no Brasil) ocorridas no ano passado, 
estamos em patamar equivalente ao desempenho de 2019. 
Não cresceu, mas não é uma queda abrupta”. 

Ele explica que sua percepção se norteia a partir da ex-
periência da Crown, e não reflete todo o mercado, mas diz 
que há fatores que estimulam quem almeja uma carreira 
internacional, seja no Brasil ou no exterior. No final de 
setembro, o governo brasileiro publicou a Portaria 456, 
da Casa Civil, que autoriza a entrada de estrangeiros, de 
qualquer nacionalidade, em todos os aeroportos do país. 
A portaria revogou  norma anterior, que restringia voos 
em seis estados. 

Voos internacionais estavam proibidos em Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e 
Tocantins. A entrada por terra e hidrovias segue restrita. 
“Ainda é precoce afirmar, mas o câmbio e reabertura de 
fronteiras no país, somados à alta temporada de transfe-
rências, típicas de fim do ano letivo, tendem a reaquecer  
as transferências internacionais a trabalho”, afirma o 
executivo.

Há fatores que estimulam quem almeja uma carreira 
internacional, seja no Brasil ou no exterior. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 
987231

Aviso de Retificação de Edital e Reabertura de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 
057/2020; Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos injetáveis 
para a rede pública municipal e PPA- Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues 
do Patrocínio - Entrega das Propostas: a partir de 05/10/2020 às 08h00 no site ht-
tps://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Nova Data de Abertura das Propostas: 
16/10/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licita-
cao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Aviso de 
ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 058/2020; Objeto: Registro de 
Preços para aquisição, em caráter eventual, de cestas básicas de alimentação para 
doação às famílias com vulnerabilidade temporária do Município - Entrega das Pro-
postas: a partir de 05/10/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 16/10/2020 às 09h00 no site https://www.com-
prasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica 
do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: lici-
tacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Qual a importância 
do pós-venda no e-commerce?
De nada adianta conquistar a atenção do cliente, vencer a concorrência, oferecer o melhor preço e 
conseguir fazer com que o consumidor conclua a compra se não houver uma atenção importante da 
empresa no pós-venda

Segundo o VP de vendas da 
Vtex, ter essa proatividade 
no pós-venda também ajuda 
a não sobrecarregar a equipe 
que trabalha no atendimento 
ao cliente. 

“Há empresas que man-
dam até a atualização do 
pedido por Whatsapp. É 
melhor o cliente receber 
cinco mensagens de What-
sapp avisando que produto 
foi faturado, separado e en-
tregue à transportadora do 
que não receber nada e ter 
que ligar para o SAC. 

Quanto mais você leva 
informação ao cliente, mais 
reduz a equipe do SAC de-
dicada a atender clientes 
no pós-venda com dúvidas 
sobre a entrega e consegue 
direcionar mais funcionários 
para responder questões de 
pessoas que estão prestes a 
fazer compra no site e se tor-
narem novos clientes”, diz. 

(*) - Presidente da Associação 
Brasileira de E-commerce Cross-

Border, é VP de vendas e sócio da 
Vtex (www.vtex.com). 

quando o produto irá che-
gar. Não está acostumado 
com essa espera e sim com 
sair com a TV embaixo do 
braço. Por isso, é necessá-
rio dar uma enorme atenção 
pós-venda para acalmar a 
ansiedade do consumidor”, 
explica Felipe. 

Segundo o especialista, é 
necessário muito mais do 
que a empresa oferecer só 
um código de rastreio para 
os clientes pós-compra. 
“Existe todo um processo 

de preparação do pedido 
antes da entrega do produto 
na transportadora. Então, se 
o pedido foi aprovado, você 
manda um e-mail avisando. 
Se o pedido teve algum pro-
blema, você liga. 

Se o produto foi faturado, 
você também avisa e envia 
a nota fiscal com o prazo da 
entrega. Quanto mais você 
alimenta seu cliente de for-
ma proativa de informação, 
mais ele se sente seguro para 
fazer novas compras”, diz. 

Mercado para carreira internacional 
retoma fôlego

Modesto explicou que, desde maio, o país tem recebido 
estrangeiros na maioria dos estados. Agora o governo libe-
rou para todos. Quem queria vir trabalhar em Rondônia, 
por exemplo, poderia entrar no país por São Paulo e pegar 
outro voo para aquele estado. “A questão fundamental é o 
significado da mensagem. O mundo passa a compreender 
que todos os estados estão abertos”, detalha.

De acordo com o especialista da Crown, o câmbio é um 
aliado de quem busca a autorização de residência com 
base em Investimento Estrangeiro Direto, concedida aos 
estrangeiros que desejam investir e que pretendam residir 
no Brasil. Para a concessão dessa autorização, é necessária 
a comprovação de investimento, em moeda estrangeira, de 
montante igual ou superior a R$500.000,00, em empresas 
novas ou já existentes, ou seja, apenas 100 mil dólares.

Fonte e mais informações: (https://www.crownworld-
mobility.com/).

Agostinho Celso Pascalicchio (*)
 
Os dados observados na inflação do 

mês de agosto sugerem alterações nas 
expectativas sobre os preços para o final 
de 2020 e talvez para os próximos anos. 

Entre os grupos de produtos acompa-
nhados pelo IPCA, em agosto, as altas nos 
preços dos produtos do grupo “Alimenta-
ção e Bebidas” e no grupo “Transporte”, 
exerceram forte pressão de aumento na 
inflação do mês. O aumento nos preços 
destes produtos e o efeito deles sobre 
a cadeia de produção, podem criar um 
mecanismo de repasse automático a todos 
os demais preços. É um efeito dominó. 

Também, o crescimento na formação de 
expectativas inflacionárias em alta, poderá 
acelerar novos aumentos nos próximos 
meses. A economia brasileira está presa 
a uma rotina de baixo crescimento da 
produção, baixa inflação e baixa taxa nos 
juros dos títulos públicos. No entanto, a 
forte dinâmica da inflação, observada em 
agosto, sugere que isto pode estar próximo 
do gim. Esta evidência não é definitiva e 
pode estar sujeita a erros. 

Diversas expectativas foram formadas 
sobre o comportamento da economia 
brasileira e que ao final não aconteceram. 

Há indícios, interpretados por alguns, 
de estar ocorrendo uma maior demanda 
para uma oferta ainda incipiente. De 
muitas maneiras, a baixa taxa de juros 
é um reflexo da fraqueza econômica do 
país. Portanto, aumentos na inflação e nas 
taxas de juros seriam um sinal de que a 
economia brasileira está voltando a ter 
um crescimento econômico. 

Ocorre uma pressão sobre a procura que 
deverá causar aumento na produção. O 
aumento da demanda gera inflação. Esta 
evidência não é definitiva e pode estar sujeita 
a erros. A persistência de uma política de 
taxa de juros Selic baixa, poderá causar mais 
danos do que benefícios. Para os poupadores 
que alocam sua riqueza em depósitos de 
poupança ocorre a continuidade de perdas 
financeiras, com a perspectiva de um ren-
dimento real em decréscimo. 

A baixa remuneração da poupança 
parece, também, estimular muito mais o 
consumo do que a aplicação financeira. 
No mercado de ações, se as taxas de 
juros mais altas forem causadas pela 
contenção da inflação em uma situação 
de crescimento econômico, esse processo 
dinâmico provavelmente seria bem aceito 
pelos investidores em ações, já que mais 
crescimento deve se traduzir em mais 

lucros corporativos. 
Entretanto, a demanda deprimida e 

parcialmente liberada pelo programa 
social do auxílio emergencial, distribuído 
por conta da pandemia do Coronavírus, e 
a extensão do programa, com as parcelas 
de metade do valor inicial, deverão ser 
finalizados e provavelmente não terão 
renovação. O PIB que apresentava um 
baixo crescimento antes de março e ainda 
com alta capacidade ociosa. 

Resultados recessivos durante o período 
de pandemia. Desemprego e contenção 
nos gastos do governo orientando a polí-
tica econômica e ainda a ação do Banco 
Central, executando vigília contra o retor-
no da inflação. A recuperação da demanda 
não tem perspectiva favorável e a oferta 
não possui quaisquer estímulos setoriais 
significativos para o crescimento. 

No longo prazo os fundamentos econô-
micos inalterados prevalecem e são forças 
poderosas. 

(*) - É doutor em Ciências; mestre 
em Teoria Econômica pela University of Illinois at 

Urbana-Champaingn/USA. Bacharel 
em Ciências Econômicas e professor da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie nas áreas 
de economia, economia da energia e engenharia 

econômica/finanças

Inflação e taxas de juros baixas 
podem estar próximas do fim
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 03 a 06 de outubro de 20206

Sérgio Ferreira (*)

Mas já podemos dizer que o pior ficou para trás 
e a questão agora é como aproveitar a (lenta) 
retomada da economia para voltar a equili-

brar os negócios. E aqui vale uma dica inicial muito 
importante. Não volte sua atenção para aumentar o 
faturamento da sua empresa. Esteja atento para am-
pliar os lucros e o seu patrimônio. Isso porque, nem 
sempre vender mais significa lucrar mais. Elevar o 
faturamento, dependendo de como ocorrer, também 
é sinônimo de reduzir o lucro da empresa e, conse-
quentemente, seu valor. 

Portanto, nesta retomada da atividade econômica, 
tenha como objetivo aumentar seu lucro. Para isso, o 
primeiro passo é estabelecer boas metas. Qual era o 
valor do seu patrimônio antes da pandemia e qual o 
valor que você almeja até o final deste ano? E em três 
e cinco anos? Para responder essas questões, você 
precisa ter um ponto de partida e o balanço patrimo-
nial da sua empresa é uma boa referência para iniciar 
o cálculo do valor atual. 

Caso você não tenha dados contábeis muito con-
fiáveis, aqui vai uma dica simples: some o montante 
que tem a receber dos seus clientes, o valor dos seus 
estoques e o valor de mercado dos seus ativos fixos, 
tais como veículos, máquinas, equipamentos e imóveis. 
Finalmente, subtraia do valor dos seus ativos a somató-
ria das suas dívidas com colaboradores, fornecedores, 
instituições financeiras e governo. O resultado desta 
equação é o valor atual do seu patrimônio. Lucros ou 
prejuízos futuros irão determinar o seu aumento ou 
redução. 

Partindo da estimativa do valor atual, você deve 
estabelecer metas desafiadoras, porém alcançáveis. 
Evite o erro comum de superestimar sua capacidade 
de realização em um ano e subestimar a capacidade 
de entrega em três ou cinco anos. Adote a gestão 
do pouquinho. Os pequenos ganhos se transformam 

A crise da Covid-19, sem dúvida, foi a maior das últimas décadas. 

retoMada da econoMia

Freepik

em ganhos exponenciais ao longo do tempo, princi-
palmente quando obtidos de maneira consistente. O 
segundo passo para aumentar seus lucros é definir 
a sua estratégia. Focar principalmente nas ações 
sob as quais você tem um maior controle. 

Não perca tempo tentando adivinhar o crescimento 
do PIB, a evolução do câmbio ou da taxa de juros nos 
próximos meses. O seu tempo será melhor investido 
preparando a sua empresa para se adaptar rapidamente 
a cada possível cenário futuro. Para isso, recomendo 
cinco grandes áreas para sua reflexão: 

1Crescimento apenas se for rentável: você correrá 
menos riscos caso escolha uma estratégia "conserva-
dora" com relação ao crescimento do faturamento, 
porém rigorosa na eficiência, que envolve excelência 

financeira e altas margens de lucro na última linha. 
Não espere crescer para ser eficiente. Além disso, não 
faz sentido, sobretudo neste momento difícil, crescer 
com margens negativas. Então, elimine do seu portfólio 
clientes (isso mesmo!), produtos e serviços que não 
sejam rentáveis. 

2Aumento das margens: nem a crise, nem a eter-
na agressividade dos concorrentes devem servir de 
justificativa para uma política "agressiva" de preços 
da sua parte. Seja parcimonioso com os descontos e 
promoções e busque obter 
o maior preço possível em 
cada transação comercial. 
Na outra ponta, desenvolva 
com os seus fornecedores 
relacionamentos próximos e 
baseados no "ganha-ganha", 
visando a diminuição cons-
tante dos seus custos de 
venda. 

3Redução das despe-
sas: melhorar a eficiência 
significa gastar um pouco 
menos. Avalie o percentual 
de despesas sobre o fatu-
ramento todos os meses e 
estude como a tecnologia 
pode tornar a sua operação 
menos custosa. 

4Riscos: você já mapeou 
os principais riscos do seu 
negócio? Tem planos de 
ação e contingência para 
mitigá-los? Eventos impre-
vistos costumam causar 
verdadeiros estragos no lucro e, consequentemente, 
traz problemas para o valor da empresa. Ignorá-los, 
sempre será uma má escolha. 

5Quitar dívidas e/ou trocá-las por dívidas mais 
baratas: com a demanda ainda em lenta recuperação, 
todo excedente de caixa deve ser usado para quitar 
dívidas. Mesmo que você esteja com pouco caixa, com 
a redução da taxa Selic ao nível mais baixo da história, 
você tem a possibilidade de tentar trocar dívida cara 
(empréstimos bancários, por exemplo) por uma nova, 
porém, mais barata. 

Serão os lucros que permitirão à sua empresa crescer 
no futuro, sem depender de novas dívidas ou aportes 
dos sócios. Em um mundo ideal, devemos buscar o 
crescimento tanto dos lucros, quanto das vendas. 
Mas, sempre e quando tiver que optar, não hesite e 
escolha o lucro. Será a preservação e o crescimento 
do lucro que irá permitir gerar caixa e aumentar o 
valor da empresa, tanto nos ciclos de alta, quanto 
nos de baixa. 

(*) - É consultor focado em gestão com resultados 
e conselheiro formado pelo IBGC. 
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O novo mundo do 
instantâneo e seus 

impactos no mercado 
de cobrança 

O mercado de 
cobrança viu 
algumas tecnologias 
transformarem 
o formato das 
operações, os 
processos e seus 
resultados

O que hoje nos daria 
o mesmo ganho que 
tivemos quando im-

plementamos os discado-
res preditivos? Participei 
de um projeto em que 
conseguimos aumentar a 
produtividade da operação 
em 30% apenas com o uso 
do discador e, acredite, 
naquela época ainda não 
conseguíamos extrair o má-
ximo do que a ferramenta 
poderia nos trazer. 

Depois do discador vieram 
as mensagens escritas e 
faladas, os robôs e os por-
tais de negociação. Parece 
bastante coisa, e é! Mas, qual 
será o próximo passo? 

Meu entendimento é que 
já estamos chegando no 
próximo nível: o PIX. 

Quanto já não sofremos 
implantando operações 
para recebimento via cartão 
de crédito? 

Conheci até algumas que 
tinham as “maquininhas” 
na operação e o consumi-
dor passava o número do 
cartão, incluindo o número 
do cvv, pelo telefone. Isto 
porque quanto mais rápido 
recebermos, menor o risco 
de o cliente abandonar a sua 
promessa e, com isso, maior 
será a arrecadação. 

O boleto registrado tam-
bém foi outro desafio: criar 
um processo que enviasse 
ao banco todos os boletos 
gerados na operação dentro 
do menor prazo possível 
para fazer o registro ban-
cário, e com isso viabilizar o 
recebimento, foi uma tarefa 
complicada para muitas 
empresas. Sim, porque al-
guns clientes querem fazer 
o pagamento na hora. E nós 
agradecemos por isso! 

O PIX vai mudar muita 
coisa para o varejo, para os 
bancos, para os consumido-
res, para muitas operações. 
Ele promete transações 
instantâneas e simples. Será 
maravilhoso falar com um 
cliente e identificar que ele 
acabou de fazer um paga-
mento enquanto o atenden-
te ainda acabava de fornecer 
algumas informações. Isso 
transforma não apenas o re-
sultado de cobrança, com a 
capacidade de receber mais 
em menos tempo e com me-
nor custo, mas também vai 
transformar a expectativa 
do cliente. 

Este é o ponto para o 
qual eu gostaria de chamar 
atenção, pois não tenho 
visto discussões a respeito. 
As empresas, em particular 
as áreas de recuperação de 
crédito, já estão preparadas 
para este novo momento? 
Trago aqui alguns pontos, 
que na minha avaliação 
precisam ser respondidos: 
	 •	Clientes	que	já	tiverem	

aderido ao PIX irão 
requerer pagamentos 
neste formato. Quando 
as operações de co-
brança estarão prontas? 
Será que as empresas 
vão primeiro observar a 
adesão dos seus clientes 
em vez de estimular esse 
meio de pagamento que 
pode aumentar a recu-
peração? 

	 •	Clientes	com	algum	tipo	
de bloqueio de servi-
ços irão “compreender” 
uma demora para a re-
ligação da sua internet, 
energia, TV a cabo ou 
qualquer outro tipo de 
serviço? 

	 •	Os	clientes	negativados	
que pagarem com o PIX 
irão aguardar até cinco 
dias para serem retira-
dos dos birôs de crédito? 

	 •	Receber	 online	 é	 uma	
coisa, realizar a baixa 
online é outra. As em-
presas continuarão re-
alizando as suas baixas 
no “batch”? 

É claro que se o consu-
midor não tiver saída ele 
será obrigado a aguardar 
o prazo que a empresa lhe 
apresentar. Mas estamos 
falando da experiência do 
cliente, do foco no cliente, 
da centralidade do cliente 
e tantos outros títulos boni-
tos, e que na prática falham 
muito na visão do cliente 
final.  Quem trabalha em 
cobrança já deve ter ouvido 
algumas vezes o seu cliente 
reclamando: “vocês são 
muito rápidos para cobrar, 
mas para resolver o meu 
problema vocês não têm a 
mesma pressa”. 

Se queremos nos anteci-
par e atender às necessi-
dades de nossos clientes, 
precisamos estar atentos 
às transformações que os 
pagamentos instantâneos 
irão introduzir. A tecnologia 
de streaming será funda-
mental nesse processo, pois 
teremos que ser capazes de 
processar também instanta-
neamente as demandas dos 
consumidores. 

Enfim, vem aí o novo - ou 
nem tão novo assim - mundo 
instantâneo!

(*) - É Consultora de Negócios da 
FICO (www.fico.com.br).

Pérola Ravina Gonçalves (*)
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Tradicionalmente, os 
anunciantes olham 
para os índices de 

vendas do ano anterior para 
se preparar, mas agora, por 
causa da pandemia, essa 
estratégia não funcionará 
este ano.

Para identificar novas 
tendências de mercado e 
comportamento do consu-
midor em 2020, a Criteo, a 
empresa de tecnologia global 
que fornece publicidade 
confiável e impactante aos 
profissionais de marketing 
do mundo, entrevistou mais 
de 13.000 consumidores e 
14.000 varejistas em todo o 
mundo para entender como 
a Black Friday 2020 será 
afetada pelo aumento do e-
commerce e a reabertura de 
lojas físicas no Brasil.
	 •	Comércio eletrônico 

X lojas físicas - As 
vendas no varejo online 
foram 30% maiores nas 
Américas e 17% maiores 
em todo o mundo duran-
te as duas semanas de 15 
a 28 de junho, em compa-
ração com a média do pe-
ríodo de 2 de fevereiro a 
14 de fevereiro. Cerca de 
80% dos consumidores 
brasileiros pesquisados 
disseram que continua-
rão comprando presen-
tes online para feriados 
e 67% descobriram pelo 
menos uma nova forma 

Os consumidores descobriram novas lojas online favoritas e 
aumentaram a diversidade de produtos que compram.
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A crise sanitária e econômica, 
causada pela pandemia mundial 
do Coronavírus, comprometeu o 
desenvolvimento financeiro de 
empresas, de diversos setores. A 
fim de evitar maiores problemas e 
fechar o mês no azul, o mercado 
passou a buscar alternativas que 
ajudam a identificar melhores 
oportunidades de negócios, prazos 
de pagamentos e recebimentos, 
entre outros. 

A Klooks – maior base de dados 
de demonstrativos financeiros do 
Brasil – incorporou a sua tecnologia 
uma nova funcionalidade o “Painel 
de Inteligência”, que coleta dados 
de empresas de capital fechado e 
encontra melhorias em margens 
e prazos médios. O big data da 
Klooks analisa as informações en-
viadas pela empresa contratante, 
entre principais clientes, prazos de 

Black Friday 2020: 
quais comportamentos do 

consumidor mudaram este ano?
Com milhões de pessoas em todo o mundo se adaptando a um novo normal, a Black Friday 2020 será 
muito diferente em comparação a 2019

indicam que as catego-
rias de produtos com as 
vendas mais altas serão 
as mesmas que subiram 
no início deste ano:

	 •	Itens	de	cozinha	tiveram	
uma taxa de vendas 
200% maior online

	 •	Dispositivos	eletrônicos,	
como TVs, venderam 
quase 500% a mais, 
enquanto as vendas 
de smartphones foram 
248% maiores

	 •	As	 vendas	 online	 de	
roupas (seja para fazer 
exercícios ou para passar 
mais tempo em casa) 
quase quadruplicaram

	 •	Os	 itens	 de	 decoração	
para casa aumentaram 
suas vendas em mais de 
140%

“A pandemia global e o 
impacto econômico resul-
tante criaram desafios para 
consumidores e marcas em 
um mercado imprevisível. 
A busca por produtos com 
desconto costuma começar 
no início de outubro, mas 
será interessante ver se a 
situação continua fluida e 
como as novas preferên-
cias por compras online 
impactarão a reabertura de 
lojas físicas”, afirma Tiago 
Cardoso, diretor geral para 
a América Latina da Criteo. 
Fonte e mais informações: 
(www.criteo.com/br).

de compra online que 
manterão. 

  Ao mesmo tempo, 27% 
disseram que já se sen-
tem confortáveis com-
prando em lojas físicas 
e shoppings até meados 
de outubro. Além do e-
commerce, os brasileiros 
também estão se vol-
tando para as compras 
diretas em aplicativos. 
Os dados mostram um 
aumento de 3% nas 
conversões em compa-
ração com 16 de março, 
pouco antes do início do 
distanciamento social.

	 •	Principais categorias 
em 2020 - Os consumi-
dores brasileiros desco-
briram novas lojas online 
favoritas e aumentaram 

a diversidade de produ-
tos que compram - de 
mantimentos a produtos 
fitness e móveis para o 
home office. Em 2020, 
algumas categorias do-
minaram o e-commerce 
e devem permanecer 
altas durante a Black 
Friday devido ao novo 
estilo de vida e hábitos 
que os brasileiros desen-
volveram durante o pico 
da COVID-19.

  Cerca de 53% dos en-
trevistados disseram 
estão cozinhando mais 
em casa; 46% manterão 
a prática do home office; 
39% estão lendo mais 
livros; e 50% continuarão 
se exercitando em casa. 
Esses novos hábitos 

A Ford já foi a maior distribuidora de 
filmes do mundo

A Ford tem uma forte ligação com o cinema e seus carros 
já estrelaram mais de 3.000 produções nas telas. A lista inclui 
desde o Mustang em “Bullitt”, “60 Segundos” e “007 Contra 
Goldfinger”, o Falcon GT em “Mad Max” e o Explorer em 
“Jurassic	Park”	até	a	F-150	Raptor	em	“Need	for	Speed”	e	o	
clássico	Gran	Torino	no	filme	de	mesmo	nome.	No	entanto,	
poucos sabem que a Ford também tem uma rica história de 
produção nessa área e em 1918 tornou-se a maior distribui-
dora de filmes do mundo.

Movido por seu espírito criativo e empreendedor, Henry 
Ford, fundador da empresa, tinha interesse por inovações de 
diversas áreas. Depois de ver a produção de um filme sobre 
as instalações de sua jovem empresa em Highland Park, nos 
EUA, em 1913, ele vislumbrou o grande potencial dessa arte 
e criou a Ford Motion Pictures.

O estúdio lançou o filme “Como Henry Ford Faz Mil Carros 
Por Dia” e começou a produzir notícias curtas para exibição 
nos cinemas que, em seu auge, chegaram a ser vistas por 
três milhões de espectadores semanalmente. 

Em 1914, com a aquisição de câmeras de 35 mm e instalação 
de um laboratório de processamento na fábrica de Highland 
Park, a Ford tornou-se a primeira companhia industrial ame-
ricana a ter um departamento de produção de filmes. A Ford 
Motion Pictures começou com apenas dois funcionários e logo 
cresceu para 24 nos meses seguintes. Com essa estrutura, 
a empresa passou a produzir filmes educacionais e em 1918 
tornou-se a maior distribuidora de filmes do mundo. 

Nas	décadas	de	1920	e	30,	o	departamento	produziu	também	
filmes promocionais e de treinamento, que eram exibidos 
nos distribuidores Ford e outros locais para espectadores 
das cidades e do interior, chegando a 2,5 milhões de pessoas 

por mês. Em alguns casos, estes foram os primeiros filmes 
vistos por famílias das áreas rurais. Também produziu filmes 
sobre viagens, a vida no campo e documentários sobre as 
aventuras do grupo de exploradores de Henry Ford, que 
também incluía nomes famosos como Thomas Edison, Charles 
Burroughs e Herbert Hoover.  

Após o fechamento definitivo do departamento de filmes, 
na década de 1960, aproximadamente 600.000 metros de 
filmes	foram	doados	para	o	National	Archives	em	Washington,	
que atualmente abriga mais de 3 mil filmes produzidos pela 
Ford de 1903 a 1954 (Imprensa Ford).

A Ford Motion Pictures também produziu filmes sobre viagens, 
a vida no campo e documentários.
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Tecnologia ajuda a renegociar prazos de pagamentos e recebimentos
pagamentos e volumes de vendas 
vendidos no último ano. 

A partir daí, com a ajuda de 
machine learning e inteligência 
artificial, a Klooks localiza dados 
referentes ao Prazo Médio de 
Pagamento (PMP); e Prazo Mé-
dio	 de	 Recebimentos	 (PMR)	 de	
fornecedores e clientes, e sugere 
melhorias. “O painel de inteligência 
que desenvolvemos tem o objetivo 
de ajudar as empresas a buscarem 
melhores oportunidades de negó-
cios e renegociações, com infor-
mações precisas e minuciosas”, 
comenta Alexandre Abu-Jamra, 
CEO e fundador da Klooks. 

“Conseguimos analisar os dados 
de diversos setores do mercado, 
como indústrias, distribuidores, 
varejistas, área da saúde, serviços, 
transportes, tecnologia, entre ou-
tros”, finaliza. Além de oferecer um 

o prazo médio de pagamentos e 
suas margens. 

Já a área de crédito tem acesso a 
balanços mais completos e minu-
ciosos de seus fornecedores e clien-
tes, a fim de obter uma dimensão 
maior sobre o risco de inadimplên-
cia e prejuízo financeiro. E, por fim, 
a diretoria e as áreas de inteligência 
e planejamento tem acesso a ba-
lanços e análises de concorrentes, 
clientes e fornecedores. A solução, 
baseada em inteligência artificial 
e machine learning, coleta dados 
demonstrativos de fontes públicas 
e cria relatórios de empresas de 
capital fechado. Com base nestes 
demonstrativos, a startup fornece 
dados atualizados, padronizados 
e relevantes para uma avaliação 
segura e aprofundada.

Fonte e mais informações: (ht-
tps://bigdata.klooks.com.br/).

O mercado busca alternativas que ajudam a identificar melhores 
oportunidades de negócios, prazos, e recebimentos.

az
ul

is
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

panorama geral – apresentando 
dados seguros sobre o mercado – 
o Painel de Inteligência identifica 
oportunidades de negócios em to-
dos os departamentos da empresa: 

a área de Suprimentos consegue 
entender qual o prazo médio de 
recebimentos dos fornecedores 
e as margens deles; o comercial 
tem uma visão mais ampla sobre 


