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A gestão de pessoas está cada vez mais envolvente e inteligente. Téc-
nicas como a avaliação 180 graus ajudam os gestores a se destacarem e 
a conseguirem bons resultados. O acompanhamento do desempenho é 
fundamental para criar meios que potencializem a performance dos cola-
boradores. Para fazer isso, é preciso conhecer uma importante ferramenta 
para gestão de pessoas. O que é a avaliação 180 graus? A avaliação 180 
graus é uma análise profissional sobre a performance dos colaboradores. 
Nesse tipo de recurso, o objetivo é obter uma visão tanto de supervisores 
como de subordinados em determinado espaço de tempo.   

Avaliação 180 graus

Como resultado da crise financeira em decorrência da pandemia da 
COVID-19, muitos trabalhadores estão com problemas financeiros, 
contudo, a situação se agrava para os que solicitaram crédito consig-
nado antes desse período. "O crédito consignado é uma modalidade de 
empréstimo na qual o trabalhador vincula o pagamento ao seu salário, 
ou seja, as parcelas são descontadas antes mesmo do dinheiro cair na 
conta. O lado positivo é que isso faz com que os juros sejam menores, já 
o lado negativo é que se tem uma dificuldade muito maior em negociar 
em momentos extremos como a atual", explica o presidente da Associa-
ção Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos.   

Crédito consignado - alternativa ou armadilha?

Do latim Innovatio.onis, a palavra inovação pode ser entendida como 
"aquilo que é novo". Logo, pensar em soluções diferenciadas, atrativas, 
autossuficientes e escaláveis são os pré-requisitos básicos para que as 
startups se tornem negócios lucrativos e interessantes para o mercado. É 
por isso, inclusive, que esse ecossistema tem experienciado um boom nos 
últimos três anos. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira 
de Startups, em 2017 haviam mais de cinco mil iniciativas desse tipo. Hoje, 
o número mais que dobrou, atingindo a marca de 13.130 startups.   

Do produto à startup

ABDI/reprodução

Negócios em Pauta

Tecnologia Brasileira
O primeiro buggy 100% elétrico do mundo em breve 

será fabricado com tecnologia brasileira. A partir de agora 
o Buggy Power se tornará o veículo elétrico em produção 
no Brasil com o maior índice de nacionalização de peças 
e equipamentos. Apenas as células de íons de Lítio ainda 
não serão produzidas no país. A inovação acontece graças 
à parceria entre a startup paranaense eiON – que criou e 
está desenvolvendo o carro elétrico em Curitiba - com a 
gaúcha FuelTech, referência em tecnologia no controle de 
motores veiculares, cuja sede fica em Porto Alegre. Com 
diferentes tecnologias embarcadas, o buggy é o que se pode 
chamar de mobilidade totalmente sustentável. Saiba mais em: 
(www.eion.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

eion.com/reprodução

News@TI

Repensar processos e estratégias usando 
inteligência artificial

@A transformação digital, que ficou ainda mais forte após 
a pandemia principalmente no varejo, será o mote do 

REIMAGINE seu amanhã, evento online e gratuito realiza-
do pela LEVEE – plataforma que automatiza e otimiza os 
processos de recrutamento baseado em ciência de dados e 
Inteligência Artificial – hoje (15) das 8h30 às 12h, reunindo 
executivos para debater temas como gestão, liderança, candi-
datos e tecnologias para o RH. “Conseguimos reunir um time 
de executivos das maiores empresas do Brasil para discutir 
como foi o processo e os resultados da adoção da Inteligência 
Artificial para melhorar a performance e a produtividade da 
empresa”, afirma Jacob Rosenbloom, CEO e fundador da 
LEVEE, que fará a abertura do evento (link https://cutt.ly/
ZgtsSAI).   Leia a coluna  completa na página 2
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Com a nova modalidade do 
Sistema Brasileiro de Pagamentos 
Instantâneos (SPI), do Banco Central 
(BC), o PIX, a expectativa é que 
pessoas físicas e jurídicas possam 
realizar transações financeiras 
diversas de forma mais dinâmica e 
segura, além de baratear custos e 
agilizar os processos.

O serviço funcionará 24 horas por dia, 
todos os dias do ano, inclusive aos fins 

de semana e feriados, permitindo a transfe-
rência de recursos em até dez segundos – ao 
contrário da TED e do DOC, que costumam 
demorar até um dia útil para processar um 
pagamento, por exemplo.

 
Para o mercado, a abertura do PIX para além 

dos bancos tradicionais, incluindo as fintechs, 
por exemplo, representará um aumento da 
concorrência do setor, reduzindo a concen-
tração bancária, incentivando a inovação e 
possibilitando uma diminuição dos custos atu-
ais para os negócios. A FecomercioSP destaca 
que, para as pequenas e médias empresas, os 
benefícios serão principalmente para o fluxo de 
caixa, já que o dinheiro de qualquer transação 
estará disponível na conta imediatamente.

 
Outra novidade é que, com o PIX, a partir 

do segundo trimestre de 2021, os usuários 
poderão fazer saques nos estabelecimentos 
comerciais. A medida proporcionará a reutili-
zação do dinheiro no varejo e mais clientes nos 
estabelecimentos, aumentando o potencial 
para atrair novos negócios. 

Para quem vende por meio do comércio 
eletrônico, o índice de abandono no carrinho 
de compras pode ser reduzido, aumentando 
as vendas do setor, já que com o pagamento 
mediante boleto bancário, o consumidor pode 
desistir da compra. 

 
A FecomercioSP reuniu algumas dicas aos 

empresários do segmento para auxiliá-los 

Quais serão os impactos do PIX para 
pequenas e médias empresas?

neste momento de entendimento da nova 
modalidade de pagamento. O primeiro passo 
é fazer o cadastro das chaves PIX da empresa 
por meio da instituição bancária na qual se 
tem conta. Esta opção já está disponível 
nos aplicativos e no internet banking das 
instituições. 

 
O lançamento oficial do PIX ocorrerá no 

dia 16 de novembro. Uma vez cadastradas 
as chaves PIX, a partir desta data, a empre-
sa terá como oferecer ao seu consumidor, 
principalmente pelo celular, mas também em 
seu site, três formas de pagamento: criando 
um Código QR (que pode ser estático ou 
dinâmico), enviando um link de pagamento 
para o consumidor finalizar a transação ou 
emitindo uma chave de endereçamento.

 
Código QR - a grande diferença entre 

os códigos QR dinâmico e estático está 
no número de transações que podem ser 
realizadas. O estático pode ser usado para 
diversos pagamentos de um mesmo valor, 
enquanto o dinâmico vale para apenas 
uma única transação, já que permite apre-
sentar informações diferentes para cada 
transação.

 
Link de pagamento -  já bastante utilizado 

pelas fintechs, a experiência é parecida à do 
Código QR, no entanto, em vez de criar um 
código, o recebedor fornece ao pagador um 
link que, quando acessado, processa imedia-
tamente o pagamento.

Chave de endereçamento - neste for-
mato, a maior parte do processo é realizada 
pelo pagador, que utilizará os dados do seu 
cadastro no PIX (como telefone, CPF/CNPJ 
ou e-mail) para autenticar os pagamentos.

 
Saques no comércio - A partir do segundo 

trimestre de 2021, o PIX trará outra disponi-
bilidade para estabelecimentos comerciais: 
eles poderão dispor do serviço de saque de 
dinheiro para os clientes. Os critérios ainda 
serão estabelecidos em normativo do BC. 

O procedimento será realizado pelo Código 
QR – o consumidor apontará a câmera do 
celular para o código dinâmico emitido pelo 
recebedor e, então, transferirá imediatamen-
te o valor para a conta do estabelecimento 
com a tarifa a ser cobrada pelo procedimento, 
que, por sua vez, devolverá o montante em 
dinheiro vivo.

 
Atenção para o risco de fraudes - O 

cadastramento das chaves PIX deverá ser 
realizado diretamente na instituição finan-
ceira autorizada a operar o sistema pelo 
BC por meio dos aplicativos próprios ou do 
internet banking. 

As instituições financeiras não enviam 
e-mail solicitando o cadastramento do PIX. 
Evite aceitar convites que venham por e-mail 
ou mensagens no celular. Todo cuidado é 
pouco para evitar cair em fraude (AI/Feco-
mercioSP).

TRANSFORMAçõES ACELERADAS PELA COvID-19

Os 7 erros 
fatais em 
vendas

Por Marcelo Salvo.

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

CONhEçA AS TENDêNCIAS QuE ESTãO 
MOLDANDO O FuTuRO DOS NEgóCIOS

    Leia na página 6
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Chips para alunos e professores
Para tentar reduzir a evasão escolar, 

o governo de São Paulo vai distribuir 
750 mil chips com pacote de internet 
para os alunos mais carentes da rede 
pública estadual de ensino e também 
para professores. Objetiva tentar ga-
rantir conexão à internet para o ensino 
remoto e híbrido, que deve continuar 
mesmo com o retorno gradual das 
aulas presenciais. O investimento do 
governo paulista é de R$ 75 milhões, 
para 12 meses. Do total de chips, 250 
mil unidades serão destinadas para 
professores e servidores.
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