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Diante de tantos tributos devidos pelas empresas brasileiras, valer-se de 
mecanismos para diminuir esta carga tributária, bem como aproveitar as 
oportunidades de recuperar créditos tributários, tem sido a solução para 
otimizar as finanças e melhorar o fluxo de caixa.  É essencial que toda 
empresa mantenha uma equipe contábil bem estruturada, que elabore 
um planejamento tributário minuciosamente pensado para atender às 
suas necessidades individuais. Procedimentos como esse garantem o 
recolhimento de todos valores devidos, além do cumprimento de obriga-
ções acessórias, como o envio de informações à Receita Federal.   

Obtenção de créditos tributários

Mais da metade dos brasileiros estão endividados, segundo pes-
quisa do Ipea. Apesar do peso da palavra, as dívidas não são neces-
sariamente uma coisa ruim. Financiamentos podem ser saudáveis 
para compra de bens duráveis, viagens, despesas com saúde, entre 
outros inúmeros motivos. O problema chega quando as coisas saem 
do controle por falta de planejamento ou imprevistos. É o que mostra 
um levantamento realizado pela Acordo Certo, maior empresa de 
renegociação de dívidas online do Brasil, que apontou que 82% dos 
brasileiros tiveram renda diminuída com a pandemia.   

5 armadilhas que levam ao endividamento

Com toda certeza, você se lembra da Dorothy, do Espantalho, do 
Homem de Lata e do Leão Covarde do filme O Mágico de Oz, de 1939, 
baseado no romance infantil de L. Frank Baum. Um tornado tira Dorothy 
de sua fazenda no Kansas e a joga em um estranho mundo de fantasia. O 
Espantalho vive uma vida estagnada em meio a milhos e corvos porque 
seu criador esqueceu-se de dar-lhe um cérebro. O Homem de Lata, 
enferrujado, incapaz de agir sem coração. E o adorável Leão Covarde? 
Ele não tem coragem e, sem coragem, vive uma vida medíocre, muito 
abaixo do seu potencial.   

Alguns passos para alcançar qualquer objetivo

Foto de Maarten van den Heuvel no Pexels

Negócios em Pauta

Papai Noel Virtual 
De acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira 

de Shopping Centers (Abrasce), 43% dos shoppings terão 
a presença de Papai Noel virtual, enquanto 24% ainda estão 
avaliando qual será a estratégia mais viável e outros 19% não 
pretendem contar com o bom velhinho. 14% dos empreendi-
mentos terão a presença do Papai Noel isolado do público ou 
boneco disponível para fotos. O resultado do levantamento 
está em linha com o protocolo de recomendação para o 
Natal desenvolvido pela Abrasce em parceria com a área 
de consultoria do hospital Sírio-Libanês, uma das principais 
referências em saúde do Brasil. Veja protocolo em: (http://
bit.ly/2TE6LKb).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: olhardigital.com/reprodução

News@TI

Yuny abriu inscrições para o Ynnovation Day 
ESG 2020

@A Yuny Incorporadora, por meio de seu Lab de Inovação, o 
YunyLab, está com inscrições abertas para o Ynnovation 

Day ESG 2020, que será promovido entre 9 e 11 de dezembro, 
das 9h às 11h. O primeiro dia do evento será transmitido 
pelo canal da Yuny no YouTube, e contará com palestras 
de José Pascowitch, presidente da Visão Sustentável; Ruy 
Shiozawa, CEO da GPTW Brasil, e Sérgio Myssior, diretor 
do Grupo Myr Projetos. Além disso, as startups selecionadas 
farão suas apresentações como parte dos desafios propostos 
para identificar soluções que possam contribuir para o de-
senvolvimento de projetos imobiliários com mais eficiência, 
sustentabilidade e responsabilidade social, como preconiza 
o conceito ESG (Environmental, Social & Governance). As 
inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 15, pelo 
site: https://yunylab.com.br/ynnovation-day-esg-2020/.   
Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução AI/Yuny Incorporadora

A Controladoria é um setor 
fundamental das organizações 
com capacidade de gerenciar 
uma empresa em todas as 
suas necessidades, tanto numa 
situação de crise, como na 
tomada de decisões do dia a dia. 

Quando a Controladoria está presente 
em uma organização, a resiliência é 

constante e torna a gestão eficaz, fazendo 
com que a empresa esteja sempre atenta 
para o que precisa ser entendido, desen-
volvido, aplicado e validado em todo os 
âmbitos da atuação empresarial. 

Mas, para isso, é necessário desenvol-
ver uma série de medidas, isoladamente e 
em conjunto, que possam contribuir para 
essa tomada de decisões que manterão 
a empresa no rumo certo. 

Na opinião do  gerente de Controladoria 
e Planejamento Financeiro da Hesselbach 
Company, Eduardo Belli Neto, é necessário 
realizar o planejamento de ações em um 
processo que envolve todas as áreas de uma 
empresa e seus respectivos gestores visando 
minimizar, reduzir ou, se possível, eliminar 
os impactos e riscos que podem ocorrer. 

Seja ele tributário/legal, social ou fi-
nanceiro. Dessa forma, um conjunto de 
ações bem executadas fará com que o 
negócio tenha o menor prejuízo finan-
ceiro possível em qualquer situação que 
a empresa esteja envolvida. 

“É interessante que as empresas, na 
maioria das vezes, acabam se preo-
cupando com as informações e ações 
para minimizar impactos nas empresas 
somente nos momentos ruins, ou, nos 

Setor vital, Controladoria exige 
planejamento e domínio da Comunicação

momentos em que alguma crise está 
próxima de acontecer”, afirma.

 
Segundo a Associação Brasileira de Co-

municação Empresarial, gerenciamento de 
crises é o processo ou conjunto de medidas 
tomadas como reação a cada elemento de 
uma crise, desde conter seus danos até 
interromper sua evolução, possibilitando 
o retorno à uma situação de equilíbrio.

"Eu vou um pouco mais longe”, arrisca o 
executivo. “Entendo que a Controladoria 
precisa compreender que praticamente 
todo momento que requer uma decisão é 
um momento de crise e que necessitamos 
de toda a informação que pudermos obter 
para decidirmos por uma melhor ação”.

 
Segundo o gerente da Hesselbach Com-

pany, especializado nesse tipo de traba-
lho, a Controladoria precisa estar sempre 
um passo à frente para a melhor tomada 
de decisão, e, dessa forma adequar ações 
de curto prazo e de médio prazo que são 
essenciais. Belli cita algumas:

 
Ações de curto prazo:
• Análise de Fluxo de Caixa, avaliando a 

projeção para os próximos meses, com 

foco na previsão de vendas, garantindo 
a entrega, além de avaliar os gastos da 
empresa como um todo. 

• Entendimento de preços mínimos a 
serem praticados. Para isso é necessá-
rio determinar a correta apuração dos 
gastos (custos e despesas) e o cálculo 
do preço mínimo a ser praticado. 
 

Ações de médio prazo:
• Necessidade de análise de diversos 

cenários, avaliando tendências e ela-
boração de cenários com alternativas, 
todos focados na estratégia do negócio. 

• Revisão constante do planejamento 
orçamentário, acompanhando Previsto 
x Realizado, com análise de possíveis 
desvios e contingências e, em conjunto, 
focar no desenvolvimento de equipes, 
usando treinamentos e elaboração de 
procedimentos.

“Tanto nas ações de curto quanto nas 
médio prazo, as estratégias de comu-
nicação são essenciais, pois seus par-
ceiros, clientes e fornecedores - e seus 
funcionários - precisam sentir-se seguros 
e entender claramente o momento da 
empresa”, acrescenta Belli. 

Para que isso ocorra sem nenhum dano 
colateral na empresa, ele lembra que 
se faz necessário criar um comitê para 
gestão da Comunicação envolvendo as 
áreas Jurídica, Suprimentos, Operações, 
Comercial e Financeiro, entre outras. 

“Com essas ações mapeadas e inseridas 
no DNA da empresa, a organização terá 
plena capacidade de entender constante-
mente o cenário em que está envolvida e 
terá capacidade para tomada de decisões 
de forma assertiva e com rapidez”, conclui.

 
Fonte e outras informações: 

(www.hesselbach.com.br).

REDuçãO NA EMISSãO DE CARbONO E GERAçãO DE EMPREGOS

DIETA bASEADA EM VEGETAIS REPRESENTA 
MILhõES DE POTENCIAIS EMPREGOS

    Leia na página 6

co
m

m
un

ic
ab

ra
si

l.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Gerente de 
Controladoria 
e Planejamento 
Financeiro da 
hesselbach 
Company, 
Eduardo 
belli Neto.

A luta da indústria
A produção da indústria elétrica e 

eletrônica cresceu 5,9% no mês de 
setembro em relação a agosto. Com 
essas elevação, a produção do setor 
ultrapassou os patamares observados 
no início deste ano, período anterior ao 
afetado pela pandemia. Ao comparar 
com setembro de 2019, a produção 
do setor cresceu 14,0%. Destaca-se 
também que o índice da produção 
física do setor verificado em setembro 
de 2020 foi o maior desde abril de 2015 
(Abinee).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/dieta-baseada-em-vegetais-representa-milhoes-de-potenciais-empregos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-a-09-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-a-09-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-07-a-09-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-obtencao-de-creditos-tributarios-e-a-recuperacao-da-saude-do-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/alguns-passos-necessarios-para-para-alcancar-qualquer-objetivo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-armadilhas-que-levam-ao-endividamento-e-te-prendem-nele/
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Como as ferramentas de gestão 
de tempo e produtividade podem 
minimizar os efeitos do burnout

No quesito trabalho, já perdi as 
contas de quantas e quantas 
pessoas que estão trabalhando 

em home office reportam que acaba-
ram "perdendo a mão" e errando na 
dose de trabalho. Alguns para menos, 
obviamente, mas muitos para mais. E, 
realmente, fazer a gestão do tempo e da 
produtividade com base em percepções 
não é fácil mesmo. E se tivéssemos o 
apoio da tecnologia?

Antes que entremos no âmbito de 
que "isso também vai passar", é im-
portante lembrar que produtividade e 
sobrecarga de trabalho são temáticas 
que existem desde sempre. A Síndrome 
de Burnout, transtorno emocional que 
gera exaustão, esgotamento físico e 
alto estresse causado por situações de 
trabalho desgastantes, vem aumentan-
do ano a ano. Segundo a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
cerca de 1 bilhão de pessoas vivem 
com um transtorno mental, o que é 
bem preocupante. Se isso já ocorria 
no pré-pandemia, imagina agora, em 
que a pressão vem de todos os lados e 
o isolamento social nos deixou mesmo 
mais vulneráveis.

Um estudo realizado pela empresa de 
pesquisas Harris mostrou que 44% dos 
brasileiros entrevistados percebiam, de 
alguma forma, os efeitos do burnout 
nessa atual conjuntura. E o Brasil foi o 
primeiro país da lista do levantamento 
que contou com a participação de mais 
sete países, entre eles, Estados Unidos, 
Austrália, Índia e Singapura.

Preocupante isso, especialmente por-
que nesse novo "normal", a tendência 
é que esse cenário em que trabalho e 
vida pessoal estejam caminhando cada 
vez mais juntos, perpetue-se.

E essa preocupação a respeito de 
sobrecarga ou de má gestão do tem-
po e de produtividade deve ser uma 
preocupação não só de quem adoece, 
mas também da empresa. Afinal, qual 

não é aumentar ou diminuir a energia, 
é manter o equilíbrio.

E mais do que ter alguém olhando para 
isso, independente de ser auto avaliação 
ou de um terceiro, é preciso que essa 
"figura" tenha o apoio de ferramentas 
que o ajudem nessa gestão. Existem inú-
meras técnicas de organização que nos 
ajudam a elencar prioridades. Mas, não 
podemos desperdiçar a tecnologia - que 
já tanto tem nos provado ser benéfica.

São aplicações - inclusive desen-
volvidas no Brasil e com base em 
necessidades reais (link landing page 
produto) - que mostram em condições 
isentas e imparciais, em tempo real e 
com base histórica, as atividades (ou 
períodos inativos), individualmente, 
de cada membro da equipe.

As ferramentas de gestão de tempo e 
produtividade oferecem a possibilidade 
de autoconhecimento e de autocrítica, 
fazendo uma análise do quão produtivo 
alguém está sendo. E, claro, refletindo 
sobre o que pode contribuir para que 
se entregue mais, sem ficar maluco. 
Lembre-se que uma hora a conta sem-
pre chega e com o burnout é assim.

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

dados em informação de valor.

Está até ficando exaustivo ouvirmos a respeito dos impactos que a pandemia trouxe para todos nós, de 
diversas formas. Porém, é inevitável não tratarmos dessa questão

o principal ativo que temos hoje? É 
preciso cuidar do colaborador, ajudá-lo, 
tanto do ponto de vista humano como 
do negócio. Lembre-se de que uma 
peça fora do lugar ou não funcionando 
corretamente pode prejudicar a engre-
nagem como um todo. Uma empresa 
improdutiva e com pessoas "doentes" 
pode diminuir muito o nível da entrega 
e as inovações produzidas dentro dela.

A carga de trabalho tem que ser 
proporcionalizada. Não podemos exigir 
muito - de nós mesmos e do nosso time 
-, mas também não podemos jogar ao 
relento as horas de trabalho. A gestão 
desse meio termo entre trabalhar de-
mais ou trabalhar de menos é o que 
nos faz um profissional bem sucedido 
e, por consequência, uma empresa de 
sucesso. Não podemos trabalhar e nem 
esperar que os outros trabalhem com o 
elástico sempre esticado, porque aca-
bamos não tendo margem para ampliar 
a jornada quando se fizer realmente 
necessário. Ninguém terá tempo e nem 
energia para isso.

Por isso, mais do que nunca, é impera-
tivo que tenhamos controle das pessoas, 
e não no sentido de controlar as horas 
rigidamente como antigamente, mas 
sim de ter a medida do equilíbrio. Já 
dizia a sabedoria da medicina chinesa: 

News@TI 

Empresa de negócios digitais Signativa é 
patrocinadora oficial do Meet Magento 2020

@O Meet Magento 2020 acontece no próximo dia 10 e pretende reunir 
alguns dos maiores especialistas do ecossistema do e-commerce 

mundial. A edição deste ano, acontece totalmente online e gratuita e tem 
como patrocinador oficial na cota Enterprise a Signativa - empresa de 
negócios digitais e primeira plataforma Magento Saas do Brasil. Durante 
toda a programação, será possível conhecer os serviços da empresa por 
meio de vídeos e Campanhas Digitais. O evento apresenta novidades, 
cases de sucesso e oportunidade de networking para os participantes. 
Entre os nomes confirmados estão: Luiz Gondim - Chief Technology 
Officer na Z-Tech e Vice-presidente Global de Inovação na Anheuser-
-Busch InBev, Suzana Apelbaum - Head de Criação Efetiva no Google 

e Gary Specter - Vice-presidente Global de Negócios Comerciais na 
Adobe, além de outras marcas de peso como Carrefour e Raia Drogasil 
(https://meetmagentobrasil.com.br/). 

Plataforma para atender clientes que aderirem 
ao sistema de pagamentos instantâneos

@A transformação digital tem mantido um ritmo acelerado no mercado 
financeiro nacional. A Scala lança a plataforma de serviços Pixtrace 

desenhada para todos os clientes que têm interesse em implementar o 
PIX. A solução Pixtrace tem o objetivo de monitorar toda a complexidade 
do novo sistema de pagamentos instantâneos, garantindo o acompanha-
mento e controle das informações e transações em tempo real (https://
materiais.scalait.com/lp-pixtrace-conheca-a-plataforma).

ricardosouza@netjen.com.br

Foto de Gustavo Fring no Pexels

OpiniãO
Varejo: PIX como alternativa 

às modalidades de 
pagamento instantâneo 

O PIX chegou para 
transformar o 
universo financeiro 
no Brasil, mudando 
completamente a 
percepção de bancos, 
empresários e 
consumidores. 

Na prática, o PIX 
permite que o con-
sumidor, empresa e 

respectivos fornecedores 
reduzam seus custos re-
ais com boletos, cheques, 
Transferência Eletrônica 
Disponível (TED) e Docu-
mento de Ordem de Crédito 
(DOC), além de gerar im-
pacto na redução das tarifas 
com cartões de crédito e 
débito. Ou seja, ele chegou 
para ser uma alternativa 
alinhada às modalidades 
de pagamento instantâneo.

A principal vantagem do 
PIX é que suas operações 
poderão ser realizadas 24 
horas por dia, sete dias por 
semana, ou seja, todos os 
dias e horários, “sem limi-
tes”, cabendo apenas aos 
operadores financeiros e 
clientes definirem limites 
por questões de segurança. 
Isso altera completamente 
as relações de negócio e 
traz vantagens operacionais 
para os empresários de 
diversos setores do varejo. 
Com o PIX, as redes vare-
jistas poderão praticamente 
eliminar etapas, intermedi-
ários e, consequentemente, 
os gastos. Mas o que vai 
mudar nas operações e ne-
gócios do dia a dia?

Hoje, para um supermer-
cadista realizar ou receber 
pagamentos por meio de 
uma carteira digital, é 
necessário um contrato 
de negociação com os for-
necedores de pagamento, 
como PagSeguro, PicPay ou 
Mercado Pago, sendo que 
este processo gera taxas 
e o cliente acaba depen-
dendo da disponibilidade 
das opções, bandeiras, etc. 
Ao adotar o PIX, basta que 
ambas as empresas estejam 
conectadas ao sistema para 
que o cliente decida como 
quer pagar, facilitando o 
processo de compra. 

Existe ainda um cenário 
futuro de que a loja poderá 
emitir um QR code com o 
valor total da compra e o 
cliente, através do celular, 
poderá pagar. Basta pergun-
tar a chave PIX ou escanear 

o QR code. A operação é 
confirmada praticamente 
em tempo real. O pagamen-
to de fornecedores também 
poderá ser agilizado, faci-
litando a relação e o fluxo 
de caixa. 

Alguns dos principais be-
nefícios para os empresários 
supermercadistas serão 
a redução com os custos 
operacionais, como taxas, 
equipamentos e máquinas 
para crescimento da ope-
ração e do negócio; melhor 
gestão do fluxo de caixa, já 
que ao receber diretamente 
do comprador há redução 
na dependência de crédito 
para capital de giro; e redu-
ção de tempo em relação à 
integração com novos meios 
e provedores de serviços 
financeiros, oferecendo um 
número maior de opções de 
pagamento para o cliente.  

O PIX ainda não substitui 
o cartão de crédito, mas 
o próprio Banco Central 
aponta que, em breve, terá 
a opção de PIX agendado. 
Para quem está preocu-
pada com a segurança 
da nova ferramenta, as 
operações do PIX seguem 
os mesmos protocolos do 
BC e demais instituições 
financeiras, pouca coisa se 
altera. Atualmente, o maior 
risco está sendo quanto ao 
cadastramento das chaves, 
pois o vazamento de dados 
permite que outro indivíduo 
realize transferências. 

No entanto, é fundamen-
tal ter definido processos 
quanto ao alinhamento 
com o Código de Defesa do 
Consumidor. Lembrando 
que o cliente tem até sete 
dias para desistir de uma 
compra por telefone ou 
e-commerce. Se for pago 
via PIX, a empresa precisa 
realizar o estorno. Definir as 
regras e orientar os opera-
dores de caixa pode evitar 
problemas jurídicos futuros. 
O ideal é que a devolução 
seja imediata. 

Além disso, acredita-se 
que o PIX irá estimular a 
adesão aos sistemas bancá-
rios de novos usuários. Isso 
pode gerar dúvidas, receios 
e até problemas operacio-
nais. Reforço a importância 
de criar campanhas internas 
e preparar as equipes de 
vendas para atuar com o 
novo meio de pagamento.

 (*) - É professor de 
Empreendedorismo e Inovação do 

ISAE Escola de Negócios.

Rafael de Tarso Schroeder (*)

Ganhar o Prêmio Gutierrez tem um 
significado especial para Carlos Andrés 
Chirre Chávez. “Estou muito feliz, pois 
o nome do prêmio reconhece o grande 
matemático peruano Carlos Teobaldo Gu-
tierrez Vidalon, que é uma inspiração para 
os peruanos que estudaram no Brasil”, 
declara o pesquisador. Seguindo a traje-
tória do pioneiro Gutierrez, Chirre saiu 
do Peru, sua terra natal, para continuar 
seus estudos no Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (IMPA).

Sob orientação do professor Emanuel 
Carneiro, o trabalho apresentado por 
Chirre como conclusão de seu doutorado 
no IMPA – intitulado Cotas para a função 
zeta de Riemann via análise de Fourier – 
foi reconhecido como a melhor tese em 
matemática defendida no Brasil no ano 
anterior à premiação, considerando os 
quesitos originalidade e qualidade, ava-
liados no Prêmio Gutierrez.

Criado em 2009 pelo Instituto de Ci-
ências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP, em São Carlos, em par-
ceria com a Sociedade Brasileira de Ma-
temática (SBM), o Prêmio homenageia o 
peruano Gutierrez, que trabalhou no IMPA 
até 1999. Depois, ele atuou como professor 
no ICMC, onde contribuiu com a criação 
e consolidação do grupo de pesquisa em 
sistemas dinâmicos. “Acredito que, além 
de me ajudar na minha vida profissional, 
esse Prêmio vai motivar vários alunos a 
estudar no Brasil, e a se dedicar 100% 
durante os estudos para atingir seus objeti-
vos”, acrescenta Chirre que, atualmente, é 
pós-doutorando na Norwegian University 
of Science and Technology (NTNU), onde 
trabalha com o matemático Kristian Seip.

“Esta edição contou com 19 teses ins-
critas, de excelente nível, que represen-
taram nove programas de pós-graduação 
em matemática de todo Brasil”, explica 

o professor Ederson Moreira dos San-
tos, coordenador do Programa de Pós-
-Graduação em Matemática do ICMC e 
membro da comissão organizadora da 
iniciativa. “A qualidade da matemática 
contida nas teses submetidas ao Prêmio 
indica que estamos trilhando o caminho 
certo, produzindo aqui, no Brasil, ciência 
do mais alto nível. O que já foi atestado 
anteriormente, em 2014, com a atribuição 
da medalha Fields, maior prêmio mundial 
da matemática, ao professor Artur Ávila, 
e com a promoção do Brasil ao grupo de 
elite da matemática mundial em 2018”, 
completa Santos.

A cerimônia online de premiação será 
realizada no dia 10 de novembro, às 14 
horas, por meio do canal ICMC TV no 
Youtube: www.youtube.com/icmctv.  O 
reconhecimento garante a Chirre a con-
quista de um prêmio em dinheiro no valor 
de R$ 3 mil.

Prêmio Gutierrez: melhor tese de doutorado em 
matemática investiga o mistério dos números primos

Evento virtual sobre Transformação 
Digital no "Novo Normal"

A FICO, líder mundial em sof-
tware de análise preditiva, vai pro-
mover a partir da próxima segunda 
(9) o evento virtual "Assumindo o 
controle: a transformação digital 
no novo normal". Os participantes 
das sessões interativas vão com-
partilhar ideias e recomendações 
para que as empresas adotem uma 
abordagem centrada no cliente, 
de modo que seja possível criar 
condições de crescimento nesse 
período de incertezas.

O evento é gratuito e terá 75 
sessões, sendo 12 em português 
e 12 em espanhol, com base em 
três temáticas: • Jornada digital do 
cliente - Realizar interações envol-
ventes, personalizadas e valiosas 
com o cliente por meio de canais 
digitais é agora o principal objetivo 
de toda empresa. Isso requer a 
reengenharia de processos legados 
para criar uma jornada inteligente e 
altamente automatizada do ciclo de 

vida do cliente, desde a aquisição e 
integração até o gerenciamento de 
contas e cobranças. • Fraude em 
um ambiente sem rosto - Devido 
ao distanciamento social, muitas 
interações que antes eram pre-
senciais agora são digitais e sem 
contato, com mais fraudadores 
tirando proveito da situação para 
cometer crimes. • Uma base para 
construir - Construir aplicativos 
de inteligência de decisão e for-
necer análises prescritivas onde e 
quando necessário é um desafio, 
mesmo nos melhores momentos. 
No entanto, estabelecer uma plata-
forma preparada para o futuro com 
insights analíticos e baseados em 
inteligência artificial, otimização 
de última geração e soluções de 
regras de decisão pode ajudar as 
empresas a se transformar em cen-
tradas no cliente, automatizadas 
e inteligentes (https://events.fico.
com/taking-control/home).



www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de novembro de 2020Economia 3

em pesquisa e desenvolvimento. Estudantes matriculados em cursos 
das áreas de Humanas, Exatas e Saúde têm até o dia 13 de novembro 
para realizar suas inscrições pelo site (http://www.ciadeestagios.com.
br/vagas/boehringer/). O processo seletivo será conduzido de forma 
100% virtual e selecionará 30 estagiários para ingressar na companhia. 
A abrangência dos cursos aceitos reflete o objetivo da empresa em se 
tornar cada vez mais diversa e inclusiva, vivenciando uma cultura ágil, 
que permite protagonismo e adaptação às constantes transformações 
internas e externas.  

E - Mascote em Ação
Os clientes do Mercantil do Brasil que optarem por usar o PIX do ban-
co durante o período de 16 de novembro de 2020 a 16 de fevereiro de 
2021, vão receber em casa uma surpresa especial, o MIX, um mascote 
de borracha de 10 centímetros, no formato de um cão da raça Beagle. 
Para participar, os usuários precisam ter duas chaves do PIX cadastradas 
para uso com o Mercantil do Brasil – o CPF e o celular. A partir daí a 
participação é automática, basta usar o PIX para transferir e receber 
dinheiro, realizando transações que totalizem R$ 500 mensais. Ao final 
do período de apuração, todos os clientes que cumprirem os requisitos 
estarão habilitados para receber o brinde, que chegará direto em suas 
casas. MIX é o nome escolhido para o Beagle, pet da Mel, inteligência 
artificial do banco.

F -  Calçados Antivirais
Já disponível para os lojistas, a linha ‘Antiviral Piccadilly’ chega para 
reforçar o cuidado com as atuais necessidades das consumidoras. Em 
tempos de pandemia, a saúde, hábitos de higiene e o conforto estão em 
primeiro lugar; e foi pensando nisso que a empresa trouxe mais uma 
tecnologia ao seu portfólio. Disponíveis em quatro cores neutras - branco, 
bege, marinho e preto -, os novos calçados são ideais para diferentes 
mulheres e ocasiões, sejam para as que buscam conforto e segurança 
para as atividades casuais, ou para um dia de trabalho, principalmente 
as profissionais da saúde. Sua eficácia foi testada e comprovada através 
de laudos em laboratório da Unicamp. São calçados antivirais, antibac-
terianos e antifúngicos, inativando 99,9% de bactérias, fungos e vírus, 
inclusive o Coronavírus. Outras informações: (www.piccadilly.com.br).

G - Farinha de Chia
Um estudo de 2020 realizado no Programa de Ciências da Nutrição, na 
Universidade Federal de Viçosa, identificou novas funcionalidades e 
benefícios da farinha de chia para a saúde. Um dos pontos analisados 

A - Vagas em Tecnologia
A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas 
globais, segue o seu processo de crescimento acelerado e anuncia que está 
com mais de 200 novas vagas abertas para profissionais que atuam com 
tecnologia. Postos de trabalho abertos para atuação 100% remoto, e também 
em suas sede nas cidades de Campinas, São Paulo e Belo Horizonte. Os 
interessados em se candidatar ou obter mais informações sobre as vagas 
devem acessar a página especial da CI&T: (ciandt.com/carreiras/we-are
-hiring). Há oportunidades principalmente para pessoas desenvolvedoras 
em diversas linguagens de programação e tecnologias como Java, Android, 
iOS e .Net; profissionais de arquitetura de software; análise e engenharia 
de dados; designer de produtos; entre outras posições ligadas à tecnologia.

B - Recuperação de Empresas
De segunda (9) a sexta-feira (13), a TMA Brasil realiza o XII Congresso TMA 
Brasil, principal evento brasileiro no campo da reestruturação e recuperação 
de empresas, em nova versão em formato online. Sob o tema “Caminhos 
para a Retomada”, o fórum contará com a participação de renomados 
profissionais nacionais estrangeiros para debater as melhores práticas de 
turnaround dentro das perspectivas econômicas e políticas do país e do 
mundo, que falarão a um seleto público. As palestras serão realizadas em 
dois períodos: pela manhã, das 9h às 11h, e à tarde, das 18h30 às 19h30. 
Uma das principais pautas será o projeto que contempla uma série de 
mudanças na Lei de Recuperação Judicial já aprovada pela Câmara e em 
fase de análise no Senado. Mais informações: (http://www.tmabrasil.org/).

C - Networking com Propósito
Fundada por três empreendedores que juntos somam mais de 20 anos de 
experiência em networking profissional, a Rede Kai é uma comunidade 
de empresários que tem por objetivo proporcionar networking aos seus 
membros, contribuir para o crescimento das pessoas e colaborar com 
os resultados das empresas por meio de relações significativas. Para 
combater a solidão empresarial, as lideranças precisam zelar por sua 
própria saúde mental e contar com apoio de amigos empreendedores, 
parceiros de negócios e entender a importância da concorrência. Para 
os idealizadores da Rede Kai, é preciso construir relações significativas, 
onde a colaboração deve ser mútua e producente para ambas as partes. 
Saiba mais em: (https://redekai.com.br/).

D - Programa de Estágio 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Boehringer 
Ingelheim, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, líder 

pela pesquisa foi a potencialidade da semente em condições fisiológi-
cas alteradas, identificando a capacidade de absorção de nutrientes, 
mesmo na menopausa. Desenvolvido com o objetivo de analisar o efeito 
do consumo da farinha de chia na biodisponibilidade de cálcio, ferro e 
zinco, o estudo também identificou melhorias na saúde intestinal, nas 
taxas de triglicerídeos, no processo inflamatório e no estresse oxidativo, 
que é ocasionador de danos celulares. Seja no formato de grãos ou em 
farinha, a chia pode ser consumida em saladas ou compor receitas doces 
e salgadas. Mais informações: (https://www.jasminealimentos.com/).

H - Visitando Siderúrgica
Uma das principais siderúrgicas do Vale do Aço, a Aperam South America 
sempre manteve suas portas abertas aos interessados em conhecer as 
instalações da empresa e entender melhor sobre o fluxo de produção de 
seus aços planos especiais, na cidade de Timóteo/MG. Mas, com a pandemia 
as visitas precisaram ser suspensas. Uma solução virtual foi criada para 
manter ativo o relacionamento. Um programa de visitação virtual que, por 
meio de vídeos, simula um passeio pela unidade da Aperam. A iniciativa 
tem como público-alvo desde os novos empregados até a comunidade, 
estudantes, autoridades, imprensa, clientes e fornecedores interessados 
em conhecer o universo industrial da Aperam South America. As visitas 
devem ser agendadas pelo e-mail (comunicacao@aperam.com), infor-
mando o objetivo da visita, o nome e telefone para contato.

I - Jogos Eletrônicos
Fãs de eSports e gamers de Freefire, Just Dance Now e League of 
Legends têm um motivo a mais para participar da primeira edição da 
EXPO CIEE Virtual, que acontece entre os próximos dias 9 e 13. Além 
das tradicionais vagas de estágio e aprendizagem, palestras sobre temas 
ligados ao universo jovem e dicas para quem está em busca da primeira 
oportunidade profissional, o maior evento estudantil da América Latina 
será palco de um torneio de eSports. Para participar, é preciso ter no 
mínimo 14 anos de idade. O participante também deve optar entre um 
dos jogos acima, não sendo permitida disputa em mais de um game di-
ferente. Haverá premiação para os vencedores e as finais serão narradas 
ao vivo. Inscrições e m ais informações no link (https://bit.ly/3mqtd5I). 

J - eCommerce B2C e B2B
A WEBJUMP, empresa referência em soluções tecnológicas para 
eCommerce B2C e B2B, promove no próximo dia 10 (terça-feira) o 
Meet Magento 2020, evento online e gratuito que reunirá alguns dos 
maiores especialistas do setor para troca de conhecimentos, abordagem 
de novas tendências e exposição de novidades. Em debate as mudan-
ças do perfil do consumidor aceleradas pela pandemia, estratégias de 
vendas no eCommerce, Customer Experience, UX/UI, além de análises 
e tendências para 2021. São 16 palestrantes, como Luiz Gondim (Chief 
Technology Officer na Z-Tech e Vice-presidente Global de Inovação na 
Anheuser-Busch InBev), Suzana Apelbaum (Head de Criação Efetiva 
no Google) e Gary Specter (Vice-presidente Global de Negócios Comer-
ciais na Adobe). Para mais detalhes e como participar, acesse (http://
meetmagentobrasil.com.br/). 

A crise de segurança como 
consequência da pandemia

A crise que emergiu 
com a pandemia 
do Coronavírus 
reacendeu o debate 
sobre a importância do 
gerenciamento de riscos

E também, de um plano 
de continuidade de 
negócios em muitas 

organizações, colocando à 
prova sua resiliência, assim 
como a capacidade de res-
posta dos líderes diante de 
um cenário sem precedentes. 

Nos últimos anos, a busca 
pela capacidade de adap-
tação rápida e ou, de um 
retorno ao estado anterior 
após a ruptura, fez com que 
profissionais competentes 
especializados em gestão 
de riscos se destacassem 
em suas organizações, tendo 
como principal missão ana-
lisar o ambiente externo e 
interno e, por meio de dados 
qualitativos e quantitativos, 
prever ameaças às organi-
zações. 

Após a pandemia do Coro-
navírus, quais os riscos que 
poderão surgir e desenca-
dear novas crises? No início 
da pandemia e em função 
do isolamento social, mui-
tos comércios, sejam eles 
atacadistas ou varejistas, 
passaram a temer ser alvo de 
ações de saque. A verdade é 
que esse risco nunca esteve 
relacionado ao vírus, mas sim 
à crise econômica como con-
sequência ao Coronavírus. 

Isso significa que o risco 
para saques e arrombamen-
tos deve continuar a existir e, 
provavelmente, irá aumentar 
devido ao crescimento ex-
ponencial do desemprego 
no Brasil. Pensando que 8,9 
milhões de pessoas perderam 
seus empregos somente no 
segundo trimestre de 2020 
e, a partir do final do ano, 
o auxílio emergencial que 
injetou no comércio cerca de 
R$ 151 bilhões, como estará 
a condição econômica da 
população sem emprego e 
sem dinheiro? 

E o problema não para por 
aí. A crise econômica não 
afeta somente os cidadãos 
que cumprem seus deveres, 
mas, também, o crime orga-
nizado que, além de usar sua 
receita para o financiamento 

de outras transgressões, a 
usa para associar algumas 
comunidades por meio de 
ofertas de cestas básicas e 
outros serviços. Além disso, 
a falta de recurso obtido com 
o tráfico de drogas faz com 
que outras fontes de receita 
sejam intensificadas, tais 
como os roubos a bancos, 
carros fortes, comércios e 
caixas eletrônicos. 

E quando pensamos no 
contexto interno das or-
ganizações, os riscos de 
fraudes e correlacionados 
também podem aumentar. 
Isso porque, os desvios estão 
relacionados ao comércio 
ilegal, que tende a crescer 
diante da redução da ca-
pacidade de compra, pois 
essa, impulsiona as pessoas 
a procurar outros meios para 
satisfazer seus anseios por 
produtos de tecnologia e 
vestuário, entre outros. 

Todos esses cenários apre-
sentados, quando associados 
à instabilidade política gera-
da pela falta de atendimen-
to aos serviços básicos e, 
também, pela discordância 
da condução em relação à 
liderança na pandemia, po-
dem gerar grandes revoltas 
populacionais, semelhantes 
às vividas em 2016, quan-
do tivemos a paralisação 
de serviços essenciais em 
decorrência de greve, blo-
queio de vias importantes, 
depredação de patrimônio, 
entre outros. 

Portanto, é preciso res-
saltar que o monitoramento 
dos eventos associados aos 
indicadores desses riscos é 
um primeiro passo, mas ainda 
é preciso construir um plano 
de contingência que auxilie 
na tomada de decisões que 
possam mitigar o risco e mi-
nimizar o potencial de dano 
ao negócio por meio de ações 
de controle de ameaças. 

O alerta aqui é para a 
importância de constituir 
planos ágeis de resposta a 
possíveis incidentes, que 
permitam proteção às pesso-
as e integridade das instala-
ções físicas para a retomada 
dos negócios. 

(*) - É consultor de segurança 
empresarial da ICTS Security, 

consultoria e gerenciamento de 
operações em segurança 

(www.ictssecurity.com.br).

Paulo Nascimento (*)

De acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística 

(IBGE), essa é a maior taxa 
do IPCA para um mês de ou-
tubro desde 2002 (1,31%). 
Com esse resultado, o IPCA 
acumula taxas de inflação de 
2,22% no ano e de 3,92% em 
12 meses.

A inflação em outubro foi 
puxada principalmente pela 
alta de preços de 1,93% 
dos alimentos e bebidas. 
Os alimentos para consu-
mo no domicílio foram os 
principais responsáveis por 
esse resultado, ao subirem 
2,57%. Entre os produtos 
com inflação destacam-se 
o arroz (13,36%), a bata-
ta-inglesa (17,01%), o óleo 
de soja (17,44%) e o tomate 
(18,69%). Apesar disso, a 
inflação dos alimentos em 
outubro foi menos intensa do 

É a maior taxa do IPCA para um mês de outubro desde 2002.
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Inflação oficial sobe para 
0,86% em outubro, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, teve taxa de 0,86% 
em outubro. A taxa é superior ao 0,64% em setembro e ao 0,10% de outubro do ano passado

algumas pessoas voltaram 
a utilizar o serviço, o que 
impacta a política de preços 
das companhias aéreas”, 
disse o pesquisador do IBGE 
Pedro Kislanov. Também 
foram observadas altas nos 
itens gasolina (0,85%) e 
seguro voluntário de veículo 
(2,21%).

Outros grupos de despe-
sas com altas importantes 
foram artigos de residên-
cia (1,53%) e vestuário 
(1,11%). Também foram 
observadas altas nas taxas 
de inflação nos grupos ha-
bitação (0,36%), saúde e 
cuidados pessoais (0,28%), 
despesas pessoais (0,19%) 
e comunicação (0,21%). O 
único grupo de despesas 
com deflação (queda de 
preços) foi educação, que re-
gistrou uma taxa de -0,04% 
em outubro (ABr).

que a registrada em setem-
bro (2,28%). Os transportes 
também tiveram impacto 
relevante na inflação de 
outubro, com uma alta de 
preços de 1,19%. 

As passagens aéreas, por 
exemplo, subiram 39,83% 
e foi o item individual com 

maior impacto no IPCA de 
outubro. Os preços das pas-
sagens foram coletados em 
agosto para quem ia viajar 
em outubro. “A alta nas 
passagens aéreas parece es-
tar relacionada à demanda, 
já que com a flexibilização 
do distanciamento social, 

Índice Nacional da Construção Civil 
tem alta de 1,71% em outubro

Com esse aumento, ficou 0,27 ponto percentual acima 
da taxa de setembro, quando registrou 1,44%. O resul-
tado, divulgado na sexta-feira  (6) pelo IBGE, é a maior 
elevação do ano. De janeiro a outubro, o índice acumula 
aumento de 6,13% e nos últimos 12 meses a alta chega 
a 6,48%. Os acumulados no ano atingiram 9,97% em 
materiais e 1,89% em mão de obra. Em 12 meses os 
acumulados foram de 10,01% nos materiais e de 2,55% 
na mão de obra.

O crescimento de 3,17% da parcela de materiais in-
fluenciou a alta dos custos, com aumento generalizado em 
diversos produtos, acelerando as elevações já registradas 
em julho (0,48%), agosto (1,60%) e setembro (2,55%). 
O gerente da pesquisa, Augusto Oliveira, disse que as 
maiores altas em cinco produtos causaram impacto no 
item materiais, levando à taxa mensal de 1,71%. 

“Em outubro, dos cinco produtos com maiores altas, 
três eram do grupo de vergalhões – arames e barras de 
aço – os outros foram bloco/telhas cerâmicas. Esses dois 
grupos registraram variações médias nacionais, respec-
tivamente, de 9,06% e 7,62%. Cimento e esquadrias 
metálicas também apresentam variações acumuladas 
expressivas, com médias nacionais de 21,65% e 21,89% 
respectivamente”, observou.

A parcela de mão de obra tem se mantido estável e 
registrou taxa de 0,04%. Com isso, teve desaceleração de 
0,16 ponto percentual (p.p), em relação ao mês anterior 
(0,20%) e 0,07 p.p. na comparação com a taxa de outubro 
de 2019 (0,11%). O índice mostrou ainda que o custo 

nacional da construção, por metro quadrado, ficou em 
R$ 1.229,72, sendo R$ 666,03 relativos aos materiais e 

R$ 644,38 à mão de obra. Em setembro, era R$ 1.209,02. 
Todos os estados da Região Nordeste registraram alta 

significativa na parcela dos materiais. Os destaques foram 
Sergipe (3,24%), Bahia (2,93%), Pernambuco (2,91%) 
e Alagoas (2,35%). O Nordeste teve a maior variação 
regional em outubro (2,07%). O Norte foi a segunda 
mais alta, 1,86%, seguida do Sul 1,77%, Sudeste 1,52% 
e Centro-Oeste 1,17%. Sergipe, pela segunda vez con-
secutiva, foi o estado que apresentou a maior variação 
mensal (3,24%), com alta observada na parcela dos 
materiais (ABr).
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As maiores altas em cinco produtos causaram impacto no item 
materiais, levando à taxa mensal de 1,71%.
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Novo consumidor: a 
Black Friday é apenas o 

começo da corrida

Como uma das datas 
mais importantes e 
estratégicas para o 
cenário do varejo, 
a Black Friday, que 
já é muito esperada, 
ganha ainda mais 
expectativa em 2020

O que todas em-
presas esperam? 
Que esse ano seja 

melhor que o anterior e 
que 2020 nos traga todas 
as condições favoráveis 
para isso. A atual situação 
econômica que a pande-
mia trouxe fez o comércio 
eletrônico disparar e 40% 
dos brasileiros passaram 
a comprar mais por e-
commerces, mesmo com 
os cortes de salários. Mas 
2020 também foi o ano da 
primeira compra online 
para 13% dos brasileiros, 
segundo pesquisa da 
Nielsen. 

Diante disso, a pergunta 
que não quer calar: o que 
esperar da Black Friday 
2020? A resposta não é 
simples e nem objetiva, 
mas o fato é que podemos 
esperar uma das maiores 
datas da história e que vai 
marcar o começo de uma 
corrida pelo consumidor. 
Para se ter uma ideia, 
o varejo online atingiu 
inclusive os idosos, uma 
classe que pouco utilizava 
esse tipo de tecnologia 
antes da pandemia. 

Nos últimos meses, 
82% desse grupo etário 
consumiu digitalmente e, 
desses, 18% também fize-
ram sua primeira compra 
neste universo, segundo 
pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Varejo e 
Consumo. Dada a largada, 
são muitos consumidores 
novos, o que gera para as 
empresas uma infinidade 
de clientes e outros mer-
cados para explorar. 

Dentre os produtos que 
serão os mais procurados, 
estão roupas e acessó-
rios (31%), smartpho-
nes (30%), eletrônicos 
(30%) e calçados (26%), 
também de acordo com a 
Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo. Ou 
seja: o varejo tem a faca e 
o queijo na mão sabendo 
inclusive o que as pessoas 

querem comprar. 
Mas vale ressaltar que 

deter a informação não é 
o bastante. O importante 
é saber o que fazer com 
ela. Se as empresas estão 
esperando mais e novos 
consumidores, o que eles 
querem das marcas? Com 
certeza uma experiência 
melhor do que nunca! 

O cliente é hoje mul-
ticanal, ágil e exigente, 
que busca praticidade e 
conexão entre todos os 
pontos de vendas. 

Ele quer fazer contato 
com as lojas por meio de 
todos os canais existen-
tes, seja ele no site, nas re-
des sociais, no celular ou 
na loja física. E mais, quer 
integração entre eles. 
Quem realmente está de 
olho nas movimentações 
de mercado já percebeu 
que a Black Friday vai 
ser só o primeiro degrau 
na escalada das compras 
online. 

Essa tendência deve 
ser mantida no cenário 
pós-pandemia. É a hora 
das marcas varejistas 
não perderem a oportu-
nidade de dialogar com 
os novos consumidores 
recém-chegados e con-
quistá-los. Os artifícios 
usados para isso vão 
desde a criação de novas 
estratégias de negócios, 
o aperfeiçoamento da 
relação com o cliente, a 
unificação de todos os 
canais de vendas em prol 
da multicanalidade até a 
oferta personalizada de 
descontos e promoções 
para cada um deles. 

Além disso, tem tam-
bém os investimentos em 
novos atributos tecnoló-
gicos para a sustentação 
dos e-commerces em pe-
ríodos de pico e a escala-
bilidade das vendas, como 
a ligação eficiente dos 
marketplaces a todas as 
lojas off-line. E você, está 
levando aos seus clientes 
o que você esperaria de 
uma marca na posição de 
consumidor? 

(*) - É gerente de e-commerce da 
Infracommerce e responsável pela 

operação e gestão comercial 
dos maiores e-commerces 

B2C da companhia 
(www.infracommerce.com.br).

Samantha Schwarz (*)

Considerando uma escala 
de cinco níveis de maturida-
de - fraco, sustentável, ma-
duro, integrado e avançado 
- foi observada uma redução 
da quantidade de empresas 
com classificação abaixo de 
maduro, passando de 56% 
para 45%.

Já o nível maduro per-
maneceu estável em 40% 
e houve um incremento de 
5% e 6% nos níveis de maior 
maturidade, respectivamen-
te. “É possível concluir que 
ainda existe uma grande 
parcela que não aderiu ao 
modelo esperado pela ges-
tão de riscos, visando essa 
função como ferramenta de 
gestão, conforme indicam as 
boas práticas de mercado”, 
analisa o sócio de gestão de 
riscos e crise da KPMG, Luis 
Navarro. 

Entre os cinco riscos que 
mais afetam as empresas, os 
principais continuam sendo 
o regulatório e o operacional, 
representados por 64%. 

Completando a lista es-
tão aqueles associados à 
execução de estratégia de 
negócios, relacionados às 
mudanças nas políticas go-
vernamentais sobre o setor 
que subiu no ranking apre-

O desejo de reduzir a exposição ao risco 
é sentida em todas as empresas.
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Aumenta a maturidade do processo 
de gestão de riscos nas empresa

A edição mais recente do estudo “Maturidade do processo de gestão de riscos no Brasil”, realizado 
pela KPMG, concluiu que houve um avanço sobre o tema nas empresas em comparação com a primeira 
versão publicada dois anos atrás

são: desejo de reduzir a 
exposição ao risco em toda 
a empresa; melhorias nas 
práticas de governança 
corporativa e a necessidade 
de atendimento a requisitos 
regulatórios, motivador para 
a implementação da gestão 
de riscos que se destacou no 
ranking apenas na segunda 
edição. Dos 21 setores pes-
quisados, 15 estão no nível 
maduro como transporte, 
viagem e turismo liderando 
com 46%. Em segundo, estão 
logística e distribuição com 
43% seguidas por energia, 
recursos naturais e sanea-
mento com 42%. 

Já no segundo nível con-
siderado fraco, estão seis 
segmentos liderados por 
educação (47%), entrete-
nimento, mídia e editorial 
(46%) e varejo (43%). Por 
último estão terceirização 
com 40%, agronegócio com 
38% e alimentos e bebidas 
com 32%. 

Entre os entrevistados, 
43% são executivos ou 
membros de conselhos e 
comitês, um aumento de 6% 
em relação à primeira edição 
da pesquisa. 

Fonte e mais informações: 
(www.kpmg.com.br). 

sentando agora 42% (em 
substituição aos riscos de 
TI, apontado com 29%, e que 
deixou de fazer parte da lista 
prioritária). Em quinto lugar, 
estão os riscos de condições 
econômicas e de mercado 
que aumentaram de 30% 
para 33%. “Quando enten-
dido o verdadeiro conceito 
de risco, o gerenciamento 
passa a ser uma ferramenta 
poderosa para se destacar 
em meio ao mercado alta-
mente competitivo no qual o 
Brasil está inserido”, afirma. 

Quando questionados so-
bre os principais obstáculos 
para implementação da 

gestão de riscos, a ausência 
de cultura sobre o tema se 
manteve como a mais apon-
tada nas duas edições do 
levantamento passando de 
65% para 67%; em segundo, 
falta de clareza em relação 
aos benefícios potenciais 
passando de 52% para 59%; 
e em terceiro, existência de 
outras prioridades se man-
tendo estável com 56%. O 
estudo mostrou ainda que 
os principais fatores que 
influenciam as empresas na 
implementação da gestão 
de risco também sofreram 
poucas alterações. 

Entre eles, os principais 

Tudo mudou com a pandemia, inclusive as relações no 
universo empresarial. Muitas estratégias de marcas que 
não eram perceptíveis receberam mais poder com suas 
aplicações garantindo às empresas melhores resultados. 
O marketing de influência, por exemplo, se apresenta 
como peça fundamental por exercer um direcionamento 
focado no indivíduo, estabelecendo uma confiança legítima 
nas equipes e propondo ações que exerçam influência ou 
liderança sobre potenciais clientes. 

Para garantir maior experiência de marca em forma 
de cuidado e demonstrar mais valor aos stakeholders, a 
MCM Brand Experience - uma empresa que comunica a 
Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade das marcas na 
prática - criou um projeto que pode ser implementado 
em diversos segmentos. O ‘Apaixonados pela marca’ visa 
alinhar a persona da empresa com o embaixador a partir 
de um conteúdo funcional, destacando colaboradores que 
tenham carisma e propondo um plano de comunicação 
efetivo, alinhado com RH e marketing. 

Essa experiência tende a promover embaixadores com 
potencial de liderança instalado e, consequentemente, 
influenciar toda a cadeia de valor. Alguns recursos são 
fundamentais para o desenvolvimento do serviço, como: 
pesquisa interna, processo seletivo do colaborador, reu-
niões de alinhamento com RH, PR e Marketing. O desen-
volvimento das campanhas de comunicação com objetivos 
e meios bem definidos entre agência e a marca. Como os 
relacionamentos dentro das empresas já existem, o projeto 
fortalece os laços com confiança e empatia. 

De acordo com Mônica Schimenes, CEO da MCM Brand 
Experience, seguir uma nova estratégia totalmente dire-

Apaixonados pela marca: projeto 
que muda a vida empresarial

cionada ao H2H (human 2 human) agrega em situações 
futuras. “Na jornada de trabalho tudo pode acontecer. 
Ampliar a perspectiva na cadeia de valor mantendo vín-
culos firmes, pode melhorar o desempenho da empresa 
fortalecendo ainda mais as relações de confiança”, afirma. 

Esse novo serviço está incluso na campanha “Tempo de 
Significar: O Live Nunca Foi Tão Importante”, preocupado 
em auxiliar consumidores atuais a desenvolverem uma 
jornada de confiança através de estratégias estabeleci-
das a partir do cenário pandêmico. O posicionamento 
também proporciona novos significados para o negócio 
com o objetivo de transformar a crise em oportunidades 
atuais e futuras. Para saber mais, acesse: (http://www.
mcmbrandexperience.com/).
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Em destaque colaboradores que tenham carisma e proponham 
um plano de comunicação alinhado com RH e marketing.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tudo está mudando rapidamen-
te. Muitas oportunidades estão 
desaparecendo por causa da tec-
nologia digital. 

Os negócios em nível mundial se 
concentram, cada vez mais, nas 
mãos de poucos, enquanto gran-
de parte da população vai sendo 
condicionada para uma forma de 
vida padronizada e distraída, sem 
se preocupar com o seu significa-
do. As comunicações de massa 
pouco contribuem para estimular 
reflexões profundas e intuitivas, e 
com isso, o ser humano vai ficando 
enrijecido, com horizontes cada 
vez mais restritos.

No ocidente havia liberdade e 
oportunidades. Na região asiática, 
com seus bilhões de habitantes, a 
sobrevivência se fazia com preca-
riedade, o que agora se esparrama 
pelo ocidente, alcançando até os 
países avançados, projetando o 
declínio da humanidade e a ten-
tativa de retardar a distopia do 

embrutecimento geral. A globali-
zação e o Capitalismo de Estado 
trouxeram para o livre mercado o 
confronto na diversidade de legis-
lação trabalhista e política salarial 
inviabilizando muitas atividades. 

Como resolver se para a OMC 
é tudo a mesma coisa? A CLT é 
complexa. Na empresa que tra-
balha sob encomenda, o que fazer 
quando não houver encomendas? 
A participação nos resultados po-
deria ter aplicação mais ampla. Os 
encargos sobre o pagamento de 
salários precisam ser ajustados, 
pois emperram a contratação e 
reduzem a renda, e consequente-
mente o consumo. Ajustes devem 
ser feitos para que a economia se 
movimente mais e melhor.

Essa crise mundial deveria dar 
o que pensar aos especialistas e 
pessoas em geral, sobre a luta pela 
sobrevivência que impõe precárias 
condições. A Covid-19 é maléfica 
por provocar muitos contágios sem 
que se saiba exatamente como 
evitá-los e como tratar os doentes 

diante de tantas polêmicas, além 
da dúvida sobre qual seria a forma 
adequada para o convívio com o 
vírus para não cair na paralisação 
de todas as atividades. 

Os países com mão de obra ba-
rata se voltaram para o mercado 
globalizado que agora se restrin-
giu, e assim ficam sem saber o que 
fazer diante da crise, mas deveriam 
buscar alternativas econômicas 
internamente e rever o modo de 
vida para alcançar um viver mais 
natural, sem a precarização e mi-
séria, mantendo a disponibilidade 
e diversificação alcançada nos 
produtos manufaturados.   

Num momento de economia 
estagnada, de onde poderia surgir 
uma onda inflacionária? Pensando 
no essencial, se a comida se tornar 
escassa e tiver aumentos de pre-
ços, poderá surgir daí uma onda 
de inflação de difícil combate. A 
ausência de paridades fez das 
moedas um negócio altamente 
especulativo. As oscilações no 
câmbio são, em grande parte, ma-

nipuladas em função de interesses 
específicos.

Há no mundo muito dinheiro 
ocioso e as bolsas estão no limite. 
A capacidade de produção é alta, 
mas a renda segue em declínio. 
Não há onde investir, a não ser 
no financiamento dos Estados, 
máquinas de jogar dinheiro fora, 
mas que atingiram o pico da in-
sustentabilidade da dívida pública. 
Os governantes pouco zelaram 
pelas contas internas e externas, 
lançando mão de experimentos 
econômicos para curtos períodos 
de ilusória fartura, produzindo 
muita dívida e aumento da miséria, 
permitindo exorbitantes lucros 
especulativos. 

A redução dos juros dá um alento 
à capacidade de endividamento, 
mas a economia fragilizada não 
reage. Os estadistas que querem 
controlar a dívida não recebem 
apoio e a dependência vai au-
mentando. Na diplomacia não há 
amizades, só interesses. O Brasil 
poderia estar muito à frente, mas 

se ressentiu da falta de estadistas 
sérios e competentes. 

Se o dinamismo e os funda-
mentos naturais da economia 
não forem mantidos, a retro-
grada atividade extrativa será 
preponderante. Felizmente o 
agronegócio tomou impulso face 
ao déficit alimentar pelo mundo, 
mas é pouco para se dizer que o 
Brasil seja um país independente 
com produção, emprego, renda, 
consumo, bom preparo das novas 
gerações, progresso. 

Em meio a tantas dificuldades, 
os seres humanos deveriam parar 
para pensar sobre o que as causam. 
Em meio à confusão, as pessoas 
deveriam buscar a Luz da Verdade 
para encontrar o rumo certo e 
compreender o real significado 
da vida.

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor dos 
livros: Nola – o manuscrito que abalou o 

mundo;  2012...e depois?; Desenvolvimento 
Humano; O Homem Sábio e os Jovens;  O 

segredo de Darwin, entre outros. E-mail: 
bicdutra@library.com.br; Twitter: @bidutra7.

A Covid-19 e as reflexões



Governança, metodologia 
e tecnologia: 

inovação e transformação 
na auditoria

A Covid-19 obrigou 
muitas empresas a 
se adaptar, inovar e 
se transformar para 
sobreviver

E a auditoria interna 
certamente não passou 
ilesa por este aconteci-

mento. Vista como uma ativi-
dade que gera trabalho e traz 
pouco resultado, a auditoria 
interna vem sendo contestada 
sobre como poderia, de fato, 
agregar valor nesse cenário 
que vivemos de um mundo 
dinâmico e em meio a uma 
verdadeira tempestade: traba-
lho remoto, transformação da 
cadeia de suprimentos e riscos 
emergentes. 

Utilizando como referência a 
questão de navegação, não bas-
ta ao comandante do navio ter 
um bom planejamento sobre em 
quantos dias chegará ao desti-
no, quantos tripulantes irá pre-
cisar e quanto de combustível 
irá utilizar em uma velocidade 
que lhe propicie alcançar seus 
objetivos. Para concretizar seu 
objetivo é essencial que exista 
um método que será utilizado 
pelos tripulantes e permitirá ao 
comandante tomar as decisões 
corretas e concluir com sucesso 
sua programação. 

E, para que a equipe execute 
de forma consistente o método 
selecionado pelo comandante, 
é necessário que as ferramen-
tas corretas estejam disponí-
veis, como o uso do GPS para 
prever condições climáticas 
adversas que exijam ajustes 
no planejamento e resposta em 
tempo hábil. De forma análoga, 
o CAE (Chief Audit Executi-
ve), para entregar valor aos 
stakeholders, precisa de uma 
boa governança de sua área, o 
que deve ocorrer estabelecen-
do uma metodologia assertiva 
e, principalmente, ter à sua 
disposição ferramentas que 
suportem da forma adequada 
a metodologia selecionada. 

Neste sentido, estabelecer 
um framework para que a 
auditoria interna entregue 
valor é uma boa estratégia, 
sobretudo quando baseada em 
três principais pilares: 
 1) Governança: avaliação 

alinhada (auditoria base-
ada nos riscos chave), vi-

são estratégica (auditar 
e trazer insights sobre o 
que de fato importa para 
a companhia), gestão de 
recursos (financeiros e 
humanos) e estrutura 
organizacional (terceira 
linha, independência da 
alta administração). 

 2) Metodologia: avaliação 
dinâmica dos riscos (le-
vando em conta riscos 
emergentes), auditoria 
ágil (utilizando como 
referência a metodologia 
ágil), reporte de alto im-
pacto (visão gráfica com 
informação de alto valor 
agregado que permite 
rápidas e assertivas to-
madas de decisão) e mo-
nitoramento contínuo 
(auditoria contínua). 

 3) Tecnologia: machine 
learning e inteligência 
artificial (extração, clas-
sificação e agrupamento 
para estruturação das 
informações), process 
mining (automação do 
mapeamento de pro-
cessos), robot process 
automation (automação 
de controles e testes) 
e advanced analytics 
(análise massiva de da-
dos sem necessidade de 
amostras em testes). 

A grande vantagem em ade-
rir a estes conceitos é tornar 
os departamentos de auditoria 
mais flexíveis, multidimensio-
nais e preparados para lidar 
com os riscos emergentes. 
Além disso, o principal foco 
para a utilização destas meto-
dologias é obter uma visão dos 
riscos em tempo real, melhorar 
a experiência dos stakehol-
ders, aumentar a cobertura e 
eficiência das análises e aderir 
à auditoria contínua. 

Em uma alusão ao coman-
dante do navio, é preciso que 
os líderes de auditoria não se 
esforcem somente no plane-
jamento e em traçar as rotas, 
mas que também deem as 
ferramentas adequadas à tri-
pulação para que os objetivos 
sejam atingidos. 

(*) - É gerente na ICTS Protiviti, 
empresa especializada em soluções 

para gestão de riscos, compliance, 
auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados.

Filipe Monteiro (*)

5www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de novembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 066/2020; Objeto: 
Aquisição de licenças de softwares para elaboração de projetos de engenharia e 
arquitetura sanitário - Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
19/11/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.
vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 26/08/2020
Data, Hora e Local: 26/08/2020, às 14:30 horas, em sua sede social. Presença: Totalidade
dos Acionistas. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: 1. Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 3.000.000,00.
Como resultado, o capital social da Sociedade será aumentado de R$ 10.899.867,00 para R$
13.899.867,00, mediante a emissão de 398.413 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Assim, o total de ações de emissão da Sociedade será aumentado de 1.447.550
para 1.845.963 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$
7,529875 por ação. O presente aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado
pela única acionista da Sociedade. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida;
Secretário, Vinícius Nogueira Carmona; Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A. São
Paulo (SP), 26/08/2020. A Ata em seu inteiro teor e o Estatuto Social encontra-se registrado
na JUCESP sob nº 436.028/20-7, em 16/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Geison Correa (*)
 

Essa abertura, sem 
dúvida, foi ansiosa-
mente esperada pe-

los empresários do setor 
de foodservice, porém, foi 
necessário um plano de 
adequação a essa realidade. 

Mudança de espaços com 
redução da ocupação máxi-
ma e distanciamento maior 
entre as mesas, atendimento 
restrito apenas para clientes 
sentados, uso obrigatório 
de máscaras por todos, 
treinamentos especializados 
às equipes para receber os 
consumidores de maneira 
segura e disponibilização 
de álcool em gel estão entre 
as medidas que tiveram que 
ser tomadas para garantir a 
saúde de todos. 

Com esse cenário, as star-
tups com soluções para esse 
setor ganharam ainda mais 
espaço, não só para ajudar 
com a questão logística (no 
delivery, que vem crescendo 
exponencialmente desde 
março), mas em outros 
aspectos do funcionamento 

Por mais que seja maravilhoso ver o estabelecimento cheio de 
gente, o essencial é não descuidar. 
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A lenta retomada dos atendimentos 
presenciais no fodservice

Depois de muita tensão e readaptação aos novos tempos, muitos bares, restaurantes e lanchonetes de 
todo o país voltaram a atender seus clientes presencialmente, seguindo o plano de flexibilização de 
cada cidade

por essas empresas também 
auxiliam na manutenção do 
relacionamento virtual com 
seus clientes de maneira 
próxima, seja por meio de 
chatbots, aplicativos de 
conversa profissional e/ou 
das redes sociais. Nesse as-
pecto, é importante utilizar 
corretamente a tecnologia a 
seu favor e estar sempre dis-
posto a atender as dúvidas, 
mantendo seus consumido-
res e o mercado informados 
sobre o funcionamento do 
local. 

A palavra de ordem (ain-
da) é cautela. Por mais 
que seja maravilhoso ver o 
estabelecimento cheio de 
gente, o essencial é não 
descuidar, em nenhum 
momento, dessas regras e 
imposições. Afinal, os pre-
juízos para a imagem da sua 
marca serão maiores que 
qualquer lucro. 

(*) - É CEO e co-fundador da 
GrandChef, foodtech especializada 

na gestão de restaurantes, bares 
e similares, responsável pelos 

softwares homônimos em versões 
desktop e nuvem 

(www.grandchef.com.br).

desses estabelecimentos, 
evitando qualquer tipo de 
contaminação. As foodtechs 
já vinham em um ritmo ace-
lerado de crescimento, antes 
mesmo da pandemia. 

Segundo o The Food Tech 
Matters, instituição britâ-
nica que busca conectar 
empreendedores do setor 
com companhias, acelera-
doras, investidores e outros 
players, a expectativa é que 
esse mercado atinja um valor 
global de US 196 bilhões em 
2022, o equivalente a aproxi-
madamente R$ 980 bilhões. 

Entre as soluções ofere-
cidas por essas empresas e 
que se apresentam fazendo 
a diferença, está o desen-
volvimento de cardápios 
digitais, que assumem o 
lugar dos tradicionais que 
podem ser contaminados 
pelo vírus; pagamentos sem 
toque por meio do uso do QR 
Code e de carteiras digitais 
que são disponibilizadas em 
aplicativos e que permitem 
a realização de transações 
com segurança, entre outras 
inovações. 

As ferramentas fornecidas 

Marina Stech (*)
 
De repente, no meio da rotina, da liberdade e do convívio 

social aos quais estávamos acostumados, nos deparamos 
com um outro mundo.

Uma crise na saúde nos afeta em todas as esferas de 
nossas vidas, causando medos, angústia e insegurança. 
O isolamento e a falta de contato nos são impostos como 
prevenção para evitar uma doença em meio a uma pan-
demia mundial. E então nos perguntamos: “E agora?”.

Planos são frustrados e famílias desestabilizadas, fi-
nanceira e emocionalmente. Emoções negativas como as 
preocupações excessivas quanto ao futuro, tomam conta 
de todos nós, de forma geral e sem exceções, rapidamente, 
nos colocando no mesmo barco. O medo é uma emoção 
básica, ficar temeroso e ansioso em um momento como 
este, pode até nos ajudar em situações perigosas. 

Essa emoção é tomada como reação fisiológica e está 
presente como forma de aviso e proteção desde a era pri-
mitiva, porém o medo passa a ser considerado exagerado, 
desesperador e patológico, quando é desproporcional em 
relação à situação problema, interferindo na qualidade 
de vida, concentração, sono, desempenho diário e no 
equilíbrio emocional.

Pesquisas apontam que o medo, como uma emoção exa-
gerada e limitante, pode causar desde diferentes tipos de 
Transtornos de Ansiedade (TA), Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG) até crises de pânico e depressão. 
Dados da OMS apontam que a prevalência mundial do 
transtorno de ansiedade é de 3,6%, com destaque para o 
Brasil, em que o TA está presente em 9,3% da população, 
possuindo o maior número de casos entre todos os países 
do mundo. 

Mas como manter então a saúde emocional em uma si-
tuação de quarentena? Mesmo as pessoas mais saudáveis 
mentalmente têm o seu emocional abalado diante de mu-
danças bruscas somadas ao bombardeio de notícias ruins 
sobre os casos. Procurar ajuda psicológica para controlar 
o medo e a ansiedade excessiva, se torna a escolha mais 
sensata para manter a saúde mental. 

Pensamentos de insegurança trazem muitas vezes a 
sensação de perda de controle, pessoas com alguma pré-
disposição ou até mesmo já diagnosticadas com algum 
transtorno psicológico, podem ter seus sintomas agravados 
nesse período de distanciamento social. Para isso, faça uso 
de estratégias comportamentais que ajudem no manejo 

Medo do futuro?

do medo, como o planejamento. Diante do novo, planeje 
novamente sua rotina, o medo tende a se potencializar 
diante do desconhecido. 

Busque atividades que lhe deixem bem, que relaxem 
positivamente e utilize a tecnologia a seu favor, cuidando 
da exposição às informações falsas e alarmantes. Podemos 
usar essa emoção como nossa inimiga, mas também como 
aliada, como um instrumento diante de um desafio, que nos 
impulsiona a agir e se prevenir da maneira que podemos. 

O medo não vai desaparecer de nossas vidas, mesmo 
após a pandemia passar, muitas vezes ele vai fazer um 
papel necessário no dia a dia, de nos guiar e nos orientar, 
como uma função protetora, então não brigue com esse 
sentimento, mas também não deixe que ele se torne ex-
cessivo ao ponto de paralisar. É importante acolher este 
sentimento, aceitar que ele está aí, identificar de onde 
ele vem, sua intensidade e agir para lidar melhor com ele. 

Quando você escolhe fazer algo em relação ao seu medo, 
como prevenir, tratar ou até mesmo enfrentar, você mi-
nimiza os sentimentos que ele causa, tornando-o mais 
funcional na sua vida, de forma que ele não atrapalhe 
e sim ajude. Estamos vivenciando um momento atípico 
sim, e indesejável, no entanto, é preciso tomar atitudes 
necessárias para minimizar os seus impactos na saúde da 
mente e se reinventar perante às dificuldades.

Em um cenário de incertezas, a única certeza que temos 
é a de que tudo passa.

 
(*) - É psicólogacom pós em Terapia Cognitiva, atua com a abordagem 

Terapia Cognitivo-Comportamental e auxilia pessoas através de sua página 
profissional no Instagram (psimarinastech@gmail.com).

actinstitute.org

Catia Sturari (*)

Após o rompimento de uma relação, 
ainda há muita confusão quando o as-
sunto é a guarda dos filhos. 

A partir de 22 de dezembro de 2014, 
foi promulgada a Lei 13.058 que trou-
xe grandes e relevantes modificações 
no Código Civil de 2002, sobretudo 
em relação à guarda dos filhos. Para 
acabar de vez com as dúvidas vamos 
esclarecer abaixo os três tipos de 
guarda:
 1) Guarda compartilhada – Na 

guarda compartilhada, os pais 
exercem direito e dever sobre 
o filho de forma igual. Conforme 
explica a juíza Dra. Fernanda 
de Almeida Pernambuco: “O 
compartilhamento pressupõe 
que ambos os genitores terão 
direto e dever de acompanhar 
o desenvolvimento e frequência 

escolar das crianças, bem como 
de acompanhar em igualdade 
de condições as questões de 
ordem médica, social e quais-
quer outras que dizem respeito 
ao desenvolvimento dos filhos, 
podendo estabelecer limites e 
regras em igualdade de condi-
ções”.

  Assim, nesse modelo, os pais 
precisam compartilhar infor-
mações da vida dessa criança, 
participando do seu desenvol-
vimento, frequência educacio-
nal, cuidados de saúde, lazer, 
enfim, da vida dessa criança. 
Nesta modalidade é fixado um 
lar definitivo. Os dois têm o 
direito de convivência e a fre-
quência da visita é estipulada 
em comum acordo, geralmente 
a cada 15 dias, mas não existe 
uma regra, exceto se houver 

discussão. Neste caso, quem 
define o tempo de convivência 
é o juiz.

 2) Guarda alternada ou bilate-
ral – Neste modelo, é instituído 
o período em que a criança fica 
com cada genitor. A alternância 
de convívio entre um pai e uma 
mãe é determinado por um 
juiz que considera, sobretudo, 
a idade da criança para não a 
afetar psicologicamente. Por 
exemplo, se a criança tem até 2 
anos e mama, dificulta a guarda 
alternada, uma vez que a mãe 
precisa ficar mais tempo com 
ela. 

  No entanto, se a criança já é 
acostumada a ficar uma semana 
na casa de cada um, por exem-
plo, é possível instituir a guarda 
alternada. O mesmo acontece 
se os pais forem vizinhos ou 

morarem próximos dos avós 
ou da escola. Tudo é pensado 
considerando o bem-estar do 
menor.

 3) Guarda unilateral – Apenas 
uma pessoa exerce essa guarda 
que é determinada pela ausên-
cia ou pela incapacidade moral 
de um dos pais. Ou seja, um 
dos genitores não tem capaci-
dade moral para compartilhar 
ou alternar uma guarda. Por 
exemplo, situação em que o pai 
é usuário de drogas, a guarda 
fica com a mãe. 

No entanto, é muito importante des-
tacar que essa modalidade de guarda 
não impede a convivência. O único im-
peditivo é desse pai, por exemplo, gerir 
a vida do filho. Na guarda unilateral, 
a responsabilidade sobre a criança é 
apenas de uma pessoa. Outra questão 

que gera muita confusão atualmente 
está relacionada ao direito da guarda. 
A prestação de alimentos ou paga-
mento de pensão não está vinculada 
ao exercício de guarda e à visita. Ou 
seja, o fato do pai ou mãe não pagar a 
pensão não tira o direito dele ou dela 
de ver o filho.

No entanto, se o pai ou mãe pagar 
pensão corretamente, mas não cum-
prir o compromisso de convivência, de 
frequência de visitas, daí sim poderá 
ter o direito sobre o filho reduzido ou 
revisto. Essas são algumas questões 
relacionadas aos tipos de guarda que 
ainda são muito confundidas hoje, 
mas fazem total diferença na vida da 
criança.

 
(*) - É advogada especializada em Direito de 

Família, atuando há 12 anos na área. Formada 
pela IMES, em São Caetano do Sul, atualmente 

cursa pós-graduação em Direito de Família 
pela EBRADI. 

Conheça as diferenças entre os tipos de guarda familiar
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A 
conclusão é da Organização Internacional do 
Trabalho em parceria com o Banco de Desen-
volvimento Inter-Americano em estudo sobre 

o futuro da empregabilidade em economias livres de 
carbono. O desafio é tão grande quanto o continente: a 
mudança de hábitos envolvida em se adotar uma dieta 
baseada em vegetais é significativa, uma vez que a re-
gião é uma das maiores exportadoras de carne e frango 
do mundo e a demanda por carne entre a população 
segue aumentando. 

O setor da pecuária na América Latina tem crescido 
a uma taxa anual de 3,7%, superior à taxa média de 
crescimento global de 2,1%. Só no Brasil, o consumo 
per capita anual chega a 42,12Kg, colocando o país em 
sexto lugar no ranking dos países que mais consomem 
carne no mundo. No entanto, as vantagens de uma 
transição são atrativas. 

Ainda que a substituição de dietas baseadas em carnes, 
aves, peixes e produtos lácteos possa levar a cerca de 
4,3 milhões de perdas de empregos na região até 2030, 
a adoção de alimentos vegetais cultivados com métodos 
agrícolas sustentáveis pode gerar 19 milhões de novas 
oportunidades de emprego. 

O relatório também afirma que não há garantias de 
que estes trabalhadores consigam facilmente migrar de 

A transição para uma alimentação baseada em vegetais, com diminuição significativa de produtos de origem animal, é um passo fundamental 
nos avanços da América Latina e Caribe em direção a uma economia com zero emissão de carbono e com mais geração de empregos. 

Pexels

dor de carne do mundo, viu seu mercado de proteínas 
alternativas passar por um crescimento acelerado no 
último ano. 

O mercado nacional foi inundado por novos produtos, 
graças ao envolvimento das principais empresas de carne 
no setor e também startups de foodtech. A mudança 
pode acontecer antes do que se imagina, impulsionada 
por necessidades globais. Os efeitos da crise climática 
devem acelerar a transição da cadeia de produção de 
alimentos, como forma de diminuir a produção dos gases 
que aumentam a temperatura atmosférica. 

Um estudo realizado pela Beyond Meat em parceria 
com a Universidade de Michigan afirmou que, em com-
paração com a produção de um bife animal, a carne 
vegetal emite 90% menos gases de efeito estufa, 99% 
menos água, 93% menos terra e 46% menos energia. 
Preocupações com a saúde, que ganharam mais força 
devido à pandemia, também entram nessa equação, uma 
vez que a criação e o confinamento de cada vez mais 
animais aumentam os riscos de transmissão de doenças 
para seres humanos. 

De acordo com a OMS, 60% das novas doenças in-
fecciosas se originaram em animais. A produção de 
alimentos tem sido uma das mais importantes rotas de 
transmissão dessas doenças, também pelo uso intensi-
vo de antibióticos na produção animal. “Sem dúvida a 
América Latina tem um potencial enorme não só como 
grande mercado consumidor de proteínas alternati-
vas, mas também como produtor e exportador. Temos 
algumas das maiores empresas de proteína animal do 
mundo com alta capacidade de execução e distribuição. 
A potência do nosso agronegócio já é reconhecida como 
uma das responsáveis por alimentar grande parte da 
população mundial.

Temos ainda startups, cientistas e pesquisadores 
trabalhando incansavelmente para inovar nesse merca-
do. Não esperamos menos do que a liderança no setor 
de proteínas alternativas na região”, afirma Raquel 
Casselli, gerente de Engajamento Corporativo do The 
Good Food Institute (GFI) no Brasil. Uma mudança 
para formas sustentáveis de agricultura, que utilizem 
novas tecnologias para melhor aproveitamento e menor 
desperdício de colheitas e um investimento cada vez 
maior em proteínas alternativas desponta como solução 
para essa questão. 

As razões para transformar a produção de alimentos 
já são conhecidas e as vantagens em fazê-lo, muitas. O 
Brasil já mostra que é possível fazer diferente, é uma 
questão de tempo para que outros países da América 
Latina também adicionem novos hábitos.

 
Fonte e mais informações: The Good Food Institute 

(https://gfi.org.br/).

uma área para outra. Seria necessário investimentos 
em treinamentos que facilitem o processo. Segundo 
o Breakthrough Institute, somente a indústria de ali-
mentos feitos de plantas nos Estados Unidos suporta 
mais de 60 mil empregos remunerados acima da média, 
fornecendo US$ 3,6 bilhões em renda a cada ano, em 
pelo menos 35 estados diferentes. 

Se a demanda do consumidor e os desenvolvimentos 
da pesquisa continuarem, até 2030 o mercado poderá 
crescer quase 10 vezes, gerando quase 200 mil empre-
gos no país. O Brasil também já caminha nessa direção 
com bons resultados. O país, que é o maior exporta-

DietA bAseADA eM vegetAis representA 
Milhões De potenciAis eMpregos

reDução nA eMissão De cArbono e gerAção De eMpregos
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Maria Mortatti – Scortecci – O que para 
muitos parecerá um título lascivo , trago boas no-
tícias. A professora que há muito, para nossa boa 
fortuna,  dedica-se com primor e rigor absoluto a 

refinadamente, venerar e propalar o idioma pátrio, nessa obra, 
uma verdadeira ode ao amor, enfatiza a liberdade de querência, 
do enlevo amoroso e naturalmente sua conclusão sexual. Vai 
às raias de concatenar seus belíssimos poemas a magistrais e 
imortais obras clássicas. Um show de estilo com aprofundada 
cultura. Obras marcadas com data de criação. O leitor terá a 
grata impressão de que ela, nasceu escrevendo, tal sua fluidez 
pujante e doce que levará sabores aos mais requintados pala-
dares intelectuais. Muito bom!!

Mulher Umedecida

Marcos Ornellas – Colmeia – Ornelas é um 
profissional há muito tempo voltado para atividades 
humanas, seus conceitos, formas e atuação. O futuro, 
pelo visto em suas escritas, sempre o empolgou, 

com uma boa preocupação. Nessa obra, deixa bem claro, para 
empresas, profissionais e pessoas em geral que o momento 
é agora! Tudo que nos rodeia em breve não mais existirá ou 
receberá roupagem à qual deveremos com a pressa requerida, 
nos adaptarmos. Não proclama o caos, o analisa e indica meios 
para plena convivência. Uma bela chacoalhada que impactará 
toda ordem mundial estabelecida. Por demais importante!! 
Esclarecedor.

Uma Nova (des) Ordem 
Organizacional

Marco Moraes –  Quantas vezes, no decorrer de 
nossas vidas, nos deparamos com questionamentos 
do tipo: “ Qual minha real posição nessa ordem geral 
das coisas?”, “Pertenço à este mundo?” . Enfim, 
dores d’alma são constantes em nossa existência. 

Aprendemos, aos trancos e barrancos, que é assim mesmo e 
nos conformamos. A personagem da obra criada pelo neófito 
Marco, sentindo-se combalida,  sai em busca de uma distopia, 
de um valor para dar à sua trajetória. Altos e baixos natural-
mente ocorrerão. Aventura intelectual , existencialista em boa 
forma. Sua primeira obra, contudo, com “pinta” de veterano. 
Para poucos. Que venham outras!! 

Criacionismo cíclico: Propósito e 
origem da 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)

Com a aproximação da Black Friday, muitos consu-
midores têm se preparado para começar as pesquisas, 
comparar preços e decidir se a compra vale a pena. 
Nesse ano de pandemia, diversos especialistas têm 
comentado que a Black Friday deste ano será muito 
mais digital, já que muitas pessoas evitarão ficar em 
filas e em lojas cheias. 

Uma pesquisa realizada pelo Google sobre a Black 
Friday mostrou que 40% das pessoas têm receio em 
comprar pela internet por medo em relação às fraudes 
online. Como, então, superar esse medo e comprar 
online de forma segura? Veja abaixo dicas de Felipe 
Dellacqua (*), VP de vendas da VTEX, multinacional 
que desenvolve plataformas de e-commerce em mais 
de 30 países: 
 1) Verifique se o site é acessado por um servidor 

seguro - Antes do endereço da loja, há a sigla HT-
TPS, que quer dizer que o servidor é seguro e todas 
as informações ali trafegadas são criptografadas; 

 2) Procure meios de pagamento conhecidos - Dê 
preferência a sites que utilizam meios de paga-
mentos reconhecidos no mercado como PayPal, 
Pagseguro, Mercado Pago. São empresas que ofe-
recem mais segurança em relação ao consumidor. 
No caso, por exemplo, do lojista não entregar o 
pedido, o consumidor pode solicitar o pagamento 
de volta sem precisar entrar em contato com a 
loja. 

 3) Verifique informações sobre a loja no site - É 
obrigatório por lei que uma loja virtual tenha dados 
como razão social, endereço e CNPJ no rodapé do 
site. Sempre verifique a idoneidade da empresa 
com essas informações. Se pesquisar pelo CNPJ 
da loja, poderá encontrar diversas informações 

Mas, do que se trata 
esse termo e como 
as empresas podem 

buscar essa medida? Segun-
do Denis Barroso Alberto, 
sócio da Barroso Sociedade 
de Advogados, “a recupera-
ção judicial é o instrumento 
jurídico utilizado para auxi-
liar a empresa a reestruturar 
seu passivo e poder auxiliar 
no restabelecimento de seu 
caixa”. 

Ele conta que isso tam-
bém ajuda na reestrutura-
ção econômico-financeira 
da empresa e pode ser 
muito útil para suspender 
execuções e penhoras, 
tendo uma grande inter-
ferência do juiz e todo 
seu processamento ocorre 
dentro do judiciário. “Os 
principais pontos positivos 
é a maior transparência do 
processo para terceiros, 
possibilidade de venda de 
ativos que estejam bloque-
ados, controle judicial que 
suspende e impede a exe-
cução de ativos por outros 
meios, dando um maior fo-
lego para a empresa poder 
se recuperar, reestruturar 
e restabelecer seu caixa, 
sendo de grande valia para 
interromper bloqueios e 
penhoras que podem levar 

A recuperação, na maioria das vezes, é a única saída 
para a empresa poder se reestruturar e continuar viva. 
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Recuperação judicial não é a 
morte certa para uma empresa

A recuperação judicial pode ser um importante instrumento para ajudar na solução de qualquer empresa 
que está quase quebrada, e foi muito usado recentemente, nos primeiros meses da crise gerada pela 
COVID-19

da situação da empresa no 
determinado momento, pois 
muitas vezes a recuperação 
não é necessária em um mo-
mento, mas imprescindível 
em outro. 

“A recuperação jamais 
pode ser vista como uma 
morte certa, muito pelo 
contrário, na grande maioria 
das vezes a única saída para 
a empresa poder se reestru-
turar e ter a possibilidade de 
se reerguer e continuar viva 
para poder crescer é essa”, 
avalia Denis. “O que muitas 
vezes acontece é que não é 
o momento de entrar com 
uma recuperação e, se há a 
insistência indevida pode ser 
muito grave o efeito podendo 
até ocasionar a falência da 
empresa e o completamente 
fechamento do negócio”. 

Mas, isso apenas acontece 
quando a recuperação se dá 
de modo incorreto, fora do 
momento, razão pela qual 
é de extrema importância 
a consulta de profissional 
especializado, pois a má uti-
lização da recuperação pode 
gerar uma morte certa, mas 
com profissional habilitado e 
capaz a recuperação apenas 
traz benefícios a todos os 
envolvidos.  Fonte: AI/Grupo 
Alliance.

a empresa à falência”, ex-
plica Denis.

Contudo, dentro desse 
processo também existem 
pontos negativos, dentre os 
quais destaca a possibilida-
de de se decretar a falência 
da empresa caso não sejam 
tomadas as medidas necessá-
rias e cabíveis à uma empresa 
em recuperação. Além disso, 
comercialmente nem sempre 
a empresa é bem vista quando 
está em recuperação judicial 
e fiscalização permanente e 
atenta sobre a administração 
e finanças pelo administra-
dor judicial e pelo juiz. Por 
fim existe a necessidade de 
aprovação do juiz para venda 

de ativo imobilizado ou qual-
quer outra coisa que tenha 
grande impacto nas finanças 
da empresa. 

Somente é possível saber 
de fato se a recuperação é 
a alternativa correta com 
consulta a um profissional 
especializado, pois existem 
muitos detalhes e dados 
para serem analisados que 
são específicos e que deve 
se verificar se a necessidade 
apresentada pode ser sana-
da através da recuperação. 
Diante da peculiaridade de 
caso apenas se pode infor-
mar se a recuperação é a 
alternativa correta com a 
análise do caso específico e 

Black Friday: como comprar com 
segurança e evitar fraudes?

sobre a empresa, inclusive processos ativos contra 
ela. Reclame Aqui e Ebit também são dois sites de 
consulta de histórico sobre a loja; 

 4) Fique atento ao design do e-commerce - Si-
tes com poucos produtos, ofertas de produtos e 
lançamentos com preços duvidosos e com final 
apenas .com, tendem a ser empresas fantasmas 
que captam o pagamento do consumidor e desli-
gam a loja dias depois. Se o site não possuir um 
CNPJ no rodapé ou um telefone de atendimento, 
além de ter essas características anteriores, evite 
comprar nele, pois pode acabar caindo em um 
golpe comum nessas épocas do ano. 

(*) - É VP de vendas da Vtex e presidente da Associação Brasileira de 
E-commerce Cross-Border, é empreendedor serial do mercado digital desde 

2006 e fundador de 4 empresas (www.vtex.com). 

40% das pessoas têm receio em comprar pela internet por medo 
em relação às fraudes online.
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Ana Letícia Feijó (*)

Conversar sobre qualidade sem-
pre gera confusão de definições e 
isso é totalmente esperado

O significado de qualidade é 
relativo ao objeto tratado e à per-
cepção de quem define. 

Como você explica o que é 
qualidade no trabalho? Como 
percebe essa qualidade no seu 
departamento, e no serviço dos 
colaboradores da empresa? Esse 
artigo é sobre tudo isso! O que é 
qualidade?

Uma boa relação que podemos 
fazer para tornar o conceito de 
qualidade um pouco mais tangível 
no contexto que vamos tratar aqui 
é relacioná-lo com o conceito de 
excelência. Pois aqui queremos 
falar sobre sucesso, e então, quan-
do falamos sobre uma entrega de 
qualidade, não queremos dizer 

que foi entregue exatamente o 
esperado, mas que atendemos à 
expectativa do cliente.  

Quando falamos de uma entrega 
de qualidade queremos dizer que 
foi uma entrega com excelência, 
que encanta nossos clientes, supe-
ra suas expectativas e faz nascer 
um relacionamento de confiança. 
É desse tipo de qualidade que que-
remos falar aqui. É essa qualidade 
que caminha lado a lado com o 
sucesso e nos faz ter o destaque, 
que nos diferencia da camada 
mediana. Quando trabalhamos 
focados em ter uma atuação de 
excelência o sucesso é inerente, 
pois performance, resultado e 
satisfação do cliente irão fazer 
parte do dia a dia. 

É importante que o profissional 
que almeja sucesso faça da quali-
dade um conceito presente no seu 

dia a dia, sempre se questionando 
e fazendo a melhor entrega pos-
sível com os recursos que tem, 
no tempo que tem.  Para os pro-
fissionais de RH e DP, pensar na 
qualidade pode ter até três focos: 
a qualidade da rotina do departa-
mento, a qualidade dos serviços 
prestados aos colaboradores da 
empresa e a qualidade da empresa 
para o consumidor final. 

A qualidade precisa ser conta-
giosa dentro de uma organização 
e uma de suas maiores inimigas 
é a zona de conforto. Quando al-
mejo sucesso preciso que todos os 
processos que impactam no meu 
trabalho tenham o mesmo nível 
de qualidade, por isso, “fazer só o 
meu” não basta. Preciso exercer 
o lócus de controle e impactar 
positivamente todos os processos 
que estão à minha volta. 

Aquela velha frase que muitas 
vezes ficamos tentados a dizer 
“eu avisei que iria dar errado” 
precisa ser substituída por um 
pensamento que puxe a respon-
sabilidade, faça todos entenderem 
que quando vejo o problema, ele 
também é meu, pois meu sucesso 
está ligado à excelência do meu 
trabalho, que é diretamente im-
pactado por todos da organização.  

Uma das formas de evoluir com 
esse pensamento é aderir a grupos 
de normas técnicas que estabele-
cem modelos de gestão da qualida-
de para organizações e segurança 
da informação. Exemplos dessas 
normas são as ISO 9001 e 27001 
que, quando implementadas, 
fortalecem a atuação da empresa 
com o foco em excelência, como é 
o caso do Consignet, por exemplo, 
que possui ambas as certificações.

Imagine a situação: o comercial 
busca qualidade em seu trabalho, 
mas a equipe de desenvolvimento 
não está preocupada com isso e 
produziu um sistema com vários 
erros. Você acha que o cliente irá 
separar as situações na hora de 
julgar a qualidade? Muito possi-
velmente ele não irá pensar de 
maneira separada, mas sim julgar 
o processo como um todo como 
de má qualidade. 

Um bom medidor para você 
aferir se seu trabalho foi feito com 
excelência e tem qualidade é o 
orgulho. Você sente orgulho das 
suas entregas? Caso essa resposta 
seja positiva muito provavelmente 
suas entregas são de qualidade e 
você está traçando o caminho para 
o sucesso. 

(*) - É Analista de Qualidade e Processos do 
Consignet.

O que é qualidade e como ela interfere na entrega com excelência?

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: ANDERSON LUIS CABRAL VIEIRA, estado civil solteiro, profissão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (06/07/1992), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Pedro Vieira 
e de Regina Celia dos Santos Cabral Vieira. A pretendente: DANIELLE ARAÚJO 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo comercial, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (17/10/1991), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Gildevaldo Mauricio do Nascimento Filho e de Ana 
Claudia de Araújo.

O pretendente: JANDERSON BORGES FERREIRA, estado civil divorciado, profissão 
soldador, nascido em Londrina - PR, no dia (10/07/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josimar da Cunha Ferreira e de Marlene Borges. 
A pretendente: TATHIANE FERREIRA MATOS MELO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (28/04/1980), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eronides Ferreira de Melo e de Maria 
Aparecida de Matos Melo.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 2
A2

B-
25

3F
-2

B2
2-

63
FA

.


