São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de outubro de 2020

Sua empresa
está mesmo inovando?

Quantas vezes você já se pegou pensando “o mundo está mudando muito rápido”? Inúmeras, não é
mesmo?
freepik

Daniel Peralles (*)

A

lguns dizem que a
pandemia está potencializando essa
transformação, porque nos
forçou a abraçar o novo de
um dia para o outro, mas esse
movimento é muito mais amplo e está intimamente ligado
ao avançado da tecnologia.
Já no mundo corporativo,
as inovações acontecem em
alta velocidade - um produto
super moderno pode se tornar obsoleto rapidamente.
Faz parte do jogo.
As pessoas estão mais
conectadas e a tecnologia
mais democrática, tudo
isso contribui para a evolução tecnológica. Com
a transformação digital,
promover mudanças rápidas tornou-se obrigatório
e determinante para garantir a sobrevivência dos
negócios. Inovar deve fazer
parte da rotina de todas as
empresas. E tudo começa
com alguns questionamentos: como a minha empresa
está organizada para entregar valor ao cliente?
Será que ela conhece as
suas dores e desenvolve produtos e serviços para combatê-las? E o mais importante,
qual o tempo gasto entre a

Receita
abriu consulta
sobre
restituição
do IRPF

A Receita Federal abriu
a consulta ao lote residual
de restituição do IRPF.
O crédito bancário para
273.545 contribuintes
será feito no próximo dia
30, totalizando R$ 560
milhões. Desse valor, R$
211.773.065,86 são destinados aos contribuintes
com prioridade legal:
5.110 idosos acima de 80
anos, 38.301 entre 60 e 79
anos, 4.636 contribuintes
com alguma deficiência
física ou mental ou doença
grave e 21.244 contribuintes cuja maior fonte de
renda seja o magistério.
Foram contemplados
ainda 204.254 contribuintes não prioritários, que
entregaram a declaração
até o dia 5 deste mês. Para
saber se teve a declaração
liberada, o contribuinte
deverá acessar o site da
Receita. Na consulta ao
Portal e-CAC, é possível
acessar o serviço Meu
Imposto de Renda e ver
se há inconsistências de
dados identificadas pelo
processamento. Nessa
hipótese, o contribuinte
pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante
entrega de declaração
retificadora.
Caso a restituição tenha
sido liberada, mas o valor
não seja creditado, o contribuinte poderá contatar
pessoalmente qualquer
agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central
de Atendimento por meio
do telefone 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001
(demais localidades) e
0800-729-0088 (telefone
especial exclusivo para
deficientes auditivos)
para agendar o crédito
em conta corrente ou
poupança, em seu nome,
em qualquer banco (ABr).

identificação do problema
e a entrega da solução? O
caminho para a inovação
passa pelo mapeamento do
fluxo de valor (Value Stream
Mapping, VSM, na sigla em
inglês), uma ferramenta da
famosa metodologia Lean
Manufacturing, que propõe
um sistema produtivo mais
eficiente reduzindo o desperdício.
O primeiro passo consiste em olhar para dentro,
inclusive o fator humano,
para compreender como
funciona a sua cadeia. E
depois, mapear a jornada
desse consumidor de ponta
a ponta, a chamada perspectiva externa. Parece
muito eficaz na teoria, mas
na prática, é mais complexo
porque a ótica interna, passa

por vários departamentos e
por pessoas - em alguns processos de desenvolvimento
mais de 2/3 do tempo é perdido com troca de e-mails e
aprovações infinitas.
Já a visão externa, exige
um exercício genuíno de
empatia, caso contrário, é
ineficaz observar algo baseado apenas na sua percepção.
Para colocar a mão na massa,
comece por uma ação simples: cole pequenos papéis
simbolizando cada “passo”
do que existe hoje, desde a
identificação do problema do
cliente até a solução chegar
nas mãos dele.
Verifique o tempo de cada
etapa mapeada e o tempo
de espera entre elas. Com
isso, será possível identificar quais fases são as mais

demoradas e o ciclo total.
Aqui faço um convite para
você desafiar sua reflexão
quando estiver na fase de
identificação do problema.
Não é incomum olharmos
determinados cenários sob
o “efeito melancia” - sabe
quando por fora tudo parece
“verdinho”, mas por dentro
está tudo tão “vermelho”,
que dá até medo?
É preciso ser realista ao
mapear o que de fato precisa ser alterado e criar um
roteiro de transformação.
Feito tudo isso, valem os
questionamentos: será que
a sua empresa está mesmo
inovando? Ela consegue entregar não só o que o cliente
precisa, mas na velocidade
que ele precisa? Se a resposta for não, ela corre o risco
de ficar ultrapassada e até
mesmo deixar de existir.
Lembra que mencionei
que o mundo está mudando rapidamente? Então, na
nova economia, sobrevive
quem é mais rápido e não
o mais forte. Isso significa
que de nada adianta ter uma
estrutura robusta, se a sua
capacidade de mudar e se
adaptar não acompanhar as
necessidades do seu público.
(*) - É head de tecnologia da ao³.

Dos investimentos em TI até
a qualificação de influenciadores
Thiago Cavalcante (*)

Se 2020 deve ser celebrado
como um ano marcado pela
ascensão dos influenciadores
digitais, que tiveram as atenções do público multiplicadas
em meio à pandemia, 2021
pode até consolidar a presença desses profissionais no
dia a dia dos consumidores,
mas não, contudo, sem uma
qualificação das pessoas que
se propõem a realizar tal
trabalho.
Assim como ao consolidar
os investimentos de marketing digital no próximo ano,
as empresas estarão cada
vez mais seletivas em busca
de assertividade. As apostas
crescem, mas o direcionamento desses recursos estará cada vez mais alinhado
a um bom planejamento estratégico, que observará para
onde estão se deslocando
os diferentes públicos; que
canais são mais acessados
por eles; e quais ferramentas tecnológicas estão em
alta, e podem contribuir
para melhorar a jornada do
consumidor.
Com a audiência da internet
atingindo proporções estratosféricas são mais de 800
milhões de telespectadores
acessando lives ao redor do
mundo, por exemplo - a experiência dos usuários será
cada vez mais valorizada.
Daí a busca pelo máximo de
personalização passa a ser
o primeiro mandamento em
2021. Portanto, os canais
de atendimento ao cliente
exigirão atenção redobrada,
com a finalidade de estreitar
substancialmente a relação
com os usuários.
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A busca pelo máximo de personalização passa a ser o primeiro
mandamento em 2021.

Mais do nunca, a qualidade
do marketing do conteúdo vai
falar alto em 2021. É notório
o engajamento sempre dependeu e vai depender cada vez
mais disto. E vai se destacar
quem apresentar as melhores
soluções às necessidades dos
consumidores por meio da
oferta de informação qualificada na hora certa. Outra
ferramenta indispensável
para o sucesso do marketing
digital é a tecnologia. E como
em outros setores, em 2021,
deve se destacar a Inteligência
Artificial.
No atendimento ao cliente,
por exemplo, a tecnologia é utilizada para automatizar os processos, bem como desenvolver
robôs de atendimento ou assistentes virtuais - conhecidos
como chatbot - para interagir
com o cliente via chat de site,
rede social e aplicativos, entre
outros. E os benefícios não
param aí. O poder de alcance
e a capacidade de disseminar
os anúncios pagos, por meio da
mídia programática, de acordo
com os hábitos dos consumido-

res, tornam a IA uma aliada
inigualável para se aumentar
a conversão.
Monetizar conhecidas ferramentas de marketing que
se renovam constantemente
nas redes sociais é outra estratégia de valor inestimável.
O story, por exemplo, que
impulsionou velozmente o
Instagram, é uma prova dessa
tendência: conteúdo curto,
temporário e que traz alto
engajamento. É recomendável ainda toda a atenção aos
recursos audiovisuais que
estão ditando os costumes
dos novos tempos. Podem
fazer diferença todos os
formatos: podcasts, vídeos
e audiobooks, entre outros.
Enfim, todos esses recursos
têm capacidade de diversificar o conteúdo, melhorar o
engajamento, estreitar relacionamento com diferentes
públicos e adicionar ainda
mais valor ao marketing digital.
(*) - É diretor de atendimento
e novos negócios na Inflr e
Adaction Brasil.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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

3043-4171

O pretendente: ANDRÉ MAGRINELLI, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro,
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (26/01/1987), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, filho de João Carlos Magrinelli e de Cibele Ortega Magrinelli. A pretendente:
MARCELA GEOFFROY, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em
São Paulo, SP, no dia (03/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de
José Roberto Geoffroy e de Elisabete Iunes Geoffroy.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios
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Será que o Mickey
Mouse vai “cair” em
domínio público
Roberta Minuzzo (*)

Nascido no ano
de 1920, em 18 de
novembro de 2018, o
ratinho mais amado
do mundo completou
90 anos, desde a sua
primeira aparição,
no filme “Steamboat
Willie”, em Nova York

N

os últimos anos,
muitas pessoas têm
comentado sobre a
possibilidade real do referido curta ter seus direitos
de propriedade intelectual
expirados em três anos, ou
seja, no ano de 2023. Para
entender melhor essa longa
história, a proteção dos
direitos autorais varia de
acordo com cada país. No
Brasil, o autor terá a sua
obra protegida durante toda
a sua vida e mais 70 anos
após a sua morte, a contar
do dia 1º de janeiro, do ano
subsequente à morte.
Nos Estados Unidos, o
prazo é diferente e sofreu diversas alterações por conta
de nada mais nada menos do
que o ratinho mais famoso
do mundo, o Mickey Mouse.
Quando a lei entrou em
vigor, pela primeira vez, nos
EUA, a proteção era de 14
anos, renovável por um período de mais 14 se ao final
do primeiro período o autor
ainda estivesse vivo. Era
exigido o cumprimento de
alguns requisitos, sob pena
da obra entrar, imediatamente, em domínio público.
Em 1831, o prazo de
proteção aumentou para
28 anos permitindo uma
renovação por mais 14
anos. Já no ano de 1909,
a renovação dos direitos
aumentou para 28 anos.
Foi sob a vigência dessa lei
que nasceu Mickey Mouse,
através do desenho animado
“Steamboat Willie”, portanto, seus direitos autorais
perdurariam até o ano de
1984. Foi, então, que a poderosa Disney iniciou um
forte lobby para alterar a
lei e preservar os direitos
autorais da obra.

Em 1976, o congresso
nacional americano autorizou uma grande revisão do
sistema de direitos autorais,
garantindo à Disney uma
extensão da proteção. A lei
que previa proteção máxima
de 56 anos com as extensões, passou a proteção
pelo tempo de vida do autor
mais 50 anos. Para obras
de autoria de empresas, a
lei também garantiu uma
extensão retroativa para
as obras publicadas antes
da nova legislação entrar
em vigor.
O período máximo para
obras já publicadas aumentou de 56 para 75 anos,
incrementando a proteção
do Mickey Mouse para 2003.
Porém, mais uma vez a
Disney se viu na iminência
de perder os direitos autorais do seu amado ratinho.
Por essa razão, restando
apenas 5 anos de proteção,
o congresso alterou, em
1998, novamente, a lei de
copyright.
Essa legislação estendeu
os direitos autorais para
obras criadas em ou após 1º
de janeiro de 1978, para “a
vida do autor mais 70 anos”
e estendeu os direitos autorais de obras de empresas
para 95 anos do primeiro
ano de publicação, ou 120
anos da criação, o que expirar primeiro. Diante dessa
nova regulamentação, a
obra da Disney “Steamboat
Willie” tem proteção dos
direitos autorais até o ano
de 2023.
E aí? Será que a Disney
vai se insurgir, novamente,
para buscar a alteração da
lei? Há rumores de que a
poderosa empresa não irá
adotar nenhuma medida
para estender a proteção da
sua obra, o que significa que
pouco mais de 3 anos “Steamboat Willie” estará em domínio público, podendo ser
explorada comercialmente.
(*) - Advogada da Dmark Registros
de Marcas e Patentes, graduada em
direito pela Universidade Luterana
do Brasil, com especialização em
Propriedade Intelectual pela PUC-RS,
faz parte da Associação Brasileira
dos Agentes da Propriedade
Industrial (https://dmk.group/).

IPO: o que é e por que
tantas empresas estão
estudando fazer isso?

Em 2020, mesmo passando por uma das maiores crises da história causada pela
pandemia do Coronavírus,
13 empresas passaram a ser
listadas na Bolsa de Valores
de São Paulo e o número de
ofertas primárias de ações
protocoladas na Comissão
de Valores Mobiliários
(CVM) chegou a 44. Só no
mês de agosto, cerca de 20
companhias protocolaram
o pedido de IPO. Mas o
que é o IPO e o que leva
uma empresa realizar esse
processo?
Pollyanna Rodrigues Gondin, economista e professora da Escola de Negócios
do Centro Universitário
Internacional Uninter, explica que a Oferta Inicial
de Ações (IPO, na sigla em
inglês) é um processo que
possibilita abrir o capital,
tornando-se, assim, uma
companhia com ações negociadas na Bolsa de Valores. “Após esse processo
qualquer pessoa pode se
tornar sócia ou dona de uma
parte dessa empresa. Os
investidores interessados
podem comprar as ações
através de uma corretora
de valores”, comenta.
• Porque as empresas

abrem capital? - A
Oferta Inicial é uma
forma da empresa captar recursos, já que na
prática estão vendendo
pequenos pedaços da
instituição. “Mesmo
tendo um alto custo,
o processo pode valer
mais a pena do que um
empréstimo bancário,
por exemplo. Esse dinheiro levantado, que
veio por meio dos investidores, pode ser
utilizado para financiar
novos projetos e expansão da empresa”, afirma
Pollyanna.
• Mais pessoas na Bolsa de Valores - Com o
baixo retorno da renda
fixa e alta volatilidade
da bolsa, muitas pessoas passaram a investir
em renda variável. Essa
migração pode ser notada com o aumento no
número de investidores
pessoa física na Bolsa de
Valores de São Paulo,
que chegou a 76% em
apenas oito meses. O
número de pessoas físicas investindo pulou de
1,68 milhão ao final de
2019 para 2,96 milhões,
em agosto.
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