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Com a onda de demissões decorrente da pandemia, uma parcela 
significativa da população demonstra interesse em investir economias 
e/ou multas rescisórias nos mais variados tipos de franquias como 
fonte de renda. As microfranquias, cujo investimento inicial é de até 
R$ 90 mil, viram crescer nos últimos meses o número de interessados, 
venda de unidades franqueadas e o lançamento de modelos com esse 
perfil por parte de redes tradicionais.   

Segurança jurídica a franqueados e interessados

Basta surgir o menor sinal de crise no horizonte para que os inves-
timentos em novos projetos sejam sumariamente cortados da lista de 
ações nas empresas. As razões para isso, evidentemente, não faltam. É 
preciso considerar as variáveis, economizar quando possível e garantir 
que os movimentos sejam feitos com muita precisão e cuidado. Mas nem 
sempre a melhor saída é congelar as ações.  Às vezes, investir pode ser 
a solução para economizar – e parece ser esse o caso, agora, quando 
falamos de evolução digital e o cenário global imposto pelo Coronavírus. 
Isso não significa dizer que sua empresa deve sair gastando o que tem 
e o que não tem para contratar novos serviços e sistemas ou adotar as 
tecnologias da moda, que estão ganhando espaço pelo mundo afora.   

Evolução Digital: o momento para investir é agora

Durante boa parte da minha carreira, me beneficiei, significati-
vamente, de pessoas que tinham mais confiança em mim do que, 
algumas vezes, eu mesma. Também fui apoiada por pessoas que me 
deram feedbacks muito diretos sobre como poderia estar bloque-
ando meu crescimento (muito obrigada a elas) e de tantas outras 
que apontaram os pontos cegos e as etapas a serem seguidas para 
que eu continuasse meu desenvolvimento profissional (muitíssimo 
obrigada a estas).   

Transformação digital nas organizações

Freepik

Negócios em Pauta

A Volta da Alitalia 
A companhia aérea italiana Alitalia retoma seus voos di-

retos para São Paulo e Buenos Aires, suspensos por causa 
da pandemia. A rota para o Brasil será reaberta em 15 de 
dezembro e para a Argentina no dia 19. As viagens terão 
frequência semanal, e não diária, como acontecia. O voo 
entre Roma-Fiumicino e São Paulo será sempre às terças, 
enquanto a rota no sentido inverso partirá às quintas. A 
volta da Alitalia ao Brasil também permitirá a retomada 
do acordo de codeshare com a Gol. A maior companhia 
de aviação civil italiana está em processo de reestatização, 
após mais de três anos de intervenção (Ansa).    Leia 
a coluna completa na página 3

ANSA

News@TI

Workshop Impactos e Desafios da LGPD 
para empresários

@A FecomercioSP se une à Opice Blum Academy e 
apresenta um curso especialmente desenvolvido para 

atender às necessidades dos empresários sobre a adaptação 
às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
O workshop Impactos e Desafios da LGPD será realizado na 
modalidade presencial a distância, nos dias 26 e 27 deste 
mês, das 9h às 13h. As inscrições já estão abertas, e as va-
gas são limitadas. É importante destacar que a adequação 
à LGPD vai além da adaptação às novas regras, já que um 
dos pontos mais relevantes é a necessidade da criação de 
uma nova cultura empresarial. Por isso, a FecomercioSP e 
a Opice Blum Academy desenvolveram um workshop que 
reúne os mais capacitados especialistas do setor para expli-
car os principais pontos de atenção na mudança de mindset 
dos empresários (https://representa.fecomercio.com.br/
workshop_lgpd).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Infinitas possibilidades do WhatsApp 
Business são capazes de animar 
empresas de todos os tamanhos.

Mas é preciso tomar cuidado com 
sua implantação. O WhatsApp é o 

aplicativo de mensagens mais popular do 
mundo e suas estatísticas são igualmente 
impressionantes. 

Com mais de 5 bilhões de instalações 
apenas na Google Play Store, são cerca 
de 2 bilhões de usuários mensais, sendo 
5 milhões deles usuários da plataforma 
WhatsApp Business. O Brasil é o segundo 
maior mercado mundial, ficando atrás ape-
nas da Índia. Segundo o Sebrae, a versão 
Business está presente em 72% dos micro 
e pequenos negócios. 

Fundamental para os empreendimentos 
brasileiros, o aplicativo ganhou ainda mais 
importância a partir da pandemia. Com as 
portas físicas fechadas os comerciantes 
descobriram no aplicativo uma excelente 
maneira de continuar trabalhando, minimi-
zar os prejuízos e fazer a economia girar.

E os consumidores responderam da 
melhor forma possível. Acostumados a 
utilizar o WhatsApp para conversar com 
amigos e a família, foi mais do que natural 
começar a fazer pedidos, tirar dúvidas e ser 
atendido das mais diversas formas. O inte-
ressante é que a plataforma é super aberta 
aos diversos tipos de utilização – inclusive 
inovações como a possibilidade de realizar 
treinamentos, aplicar provas, posicionar 
sobre o andamento de encomendas e uti-
lizar como uma agenda virtual, marcando 
consultas e reuniões.

Isso leva o WhatsApp a ser adotado por 
outros tipos de negócio que inclusive po-
dem nem lidar com vendas diretas, como 
os de Educação, Logística e Saúde, entre 
muitos outros. As infinitas possibilidades 
são capazes de animar empresários de to-
dos os tamanhos, principalmente pelo custo 

WhatsApp Business API: 
cuidado para não ser banido

acessível, mas acende a luz amarela para 
uma importante questão: é preciso tomar 
muito cuidado com a sua implantação.

Todos os recursos citados acima são pos-
síveis a partir do uso da API do WhatsApp 
Business. Sigla para Application Program-
ming Interface, que significa em tradução 
para o português Interface de Programação 
de Aplicativos, a API conecta os sistemas 
da empresa (que contém as informações 
necessárias) ao WhatsApp. 

A questão é que não é qualquer desen-
volvedor ou profissional de tecnologia que 
é capaz de realizar essa operação. Bom, 
ele até pode, a questão é que o aplicativo 
não permite e aprova essa ação. O correto 
é procurar uma empresa autorizada, ho-
mologada pelo WhatsApp, e realizar uma 
integração oficial. 

Esse parceiro é especializado na aplica-
ção e sabe muito bem o que está fazendo. 
Somente com uma operação realizada por 
uma empresa homologada é possível ter 
a segurança para integrar todos os seus 
sistemas à ferramenta e ter acesso aos 
templates de mensagem, por exemplo. E 
isso sem dizer que apenas o autorizado é 
capaz de seguir todos os passos recomen-
dados pelo WhatsApp: sendo que alguns 
deles precisam da participação do time 
técnico da própria ferramenta. 

Mas aí você pode me falar: Mas Marcos, 
eu conheço um cara fera que faz rapidinho 
e baratinho! Bom, você pode até tentar e 
o resultado ser ótimo. A questão é que ele 
(ou ela) não conhecem em profundidade 
os meandros da parte técnica e nem as 
melhores práticas recomendadas pelo 
Facebook, o dono da ferramenta.

Sim, o senhor Zuckerberg faz questão 
de que tudo seja feito de maneira correta 
quando se trata do seu aplicativo. Não sei 
se você se lembra quando o WhatsApp 
ainda era apenas para pessoas físicas, não 
sendo permitido o uso por empresas. Vá-
rios negócios foram simplesmente banidos 
por desrespeitar essa importante regra. O 
mesmo pode acontecer com a sua empresa 
caso use os serviços do ‘cara fera’.

É, simplesmente, violar os termos de 
serviços do WhatsApp, tornando a sua 
utilização ilegal – o que pode levar a até 
um processo. Não é isso que você quer, 
não é mesmo? Aposto que só a ideia de 
perder – além do investimento feito no 
desenvolvimento – sua base de clientes e 
todos os dados que ela traz, causa arrepios.

Então resista à tentação e faça o certo! 
Seu negócio agradece.

(Fonte: Marcos Abellón é criador da AnnA, 
plataforma que conecta pessoas a sistemas 

através do WhatsApp, Telegram e Messenger).
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uSP é a melhor brasileira
A organização britânica Quacquarelli 

Symonds divulgou na quinta-feira (11), 
a lista das melhores universidades da 
América Latina, entre 410 concorren-
tes. A USP está classificada como a ins-
tituição brasileira mais bem colocada: 
aparecendo na segunda posição, atrás 
apenas da PUC do Chile. Do total de 94 
universidades brasileiras ranqueadas, 
13 delas estão entre as 50 melhores. A 
Unicamp ficou na quinta colocação; a 
UFRJ em 9º e a Unesp na 12ª posição. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/black-friday-em-tempos-de-pix-uma-prova-de-fogo-para-o-varejo-on-line-em-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-13-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-democrata-vem-ai/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/evolucao-digital-o-momento-certo-para-investir-e-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/com-mercado-aquecido-e-maior-a-seguranca-juridica-a-franqueados-e-interessados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-dicas-para-promover-a-transformacao-digital-nas-organizacoes/
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Coluna do Heródoto

O presidente 
democrata se interessa 
pelo Brasil. Não se 
trata de uma paixão 
pelas belas praias 
brasileiras. 

É uma reafirmação da 
política externa ame-
ricana que nasceu 

com a Doutrina Monroe, 
resumida no jargão “a amé-
rica para os americanos”. 
Do norte. Acrescentam o 
que enxergam nessa afirma-
ção a consolidação do que 
chamam de imperialismo 
yankee na América Latina.  

Afinal tanto democratas 
como republicanos reali-
zaram intervenções mili-
tares no continente que se 
intensificaram na primeira 
metade do Século 20. Os ma-
rines desembarcaram para 
proteger as empresas ame-
ricanas ameaçadas pelos 
governos locais. Do seu lado 
o presidente brasileiro tem 
que se acomodar diante da 
potência econômica, militar 
e política do Tio Sam, goste 
ou não do democrata e do 
seu programa do governo. 

Os americanos estão de 
olho na Amazônia, que con-
sideram estratégica para os 
seus interesses mundiais. 
De uma forma ou de outra 
a continuação dos negócios 
entre os dois países depen-
de de uma acomodação da 
política externa brasileira. 
Ninguém desconhece que 
o relacionamento entre 
os dois países não é tão 
intenso. 

O mundo caminha para 
uma nova concertação lide-
rado pelos Estados Unidos 
da América. Os analistas 
internacionais veem no ho-
rizonte uma disputa maior 
com o gigante comunista 
que condiciona a geo polí-
tica contemporânea. 

O Departamento de Es-
tado está atento para o 
crescimento do rival e a 
ameaça que pode represen-
tar a médio e longo prazo, 
afinal, a hegemonia não se 
constrói  de uma hora para 
outra e depende de um jogo 
diplomático e de pressões 
que atravessam as décadas,  
ora mais próximo, ora mais 
distante dos aliados depen-

dendo dos interesses dos 
grandes grupos econômicos 
e políticos. 

O Brasil é considerado 
um país estratégico não só 
pela sua dimensão territo-
rial, mas principalmente 
pela produção de matérias 
primas importantes para a 
máquina militar americana. 
Uma política de Boa Vizi-
nhança é uma estratégia 
que favorece os dois países. 

O ministério de relações 
exteriores, e o próprio 
governo, tem que engolir, 
gostem ou não, a presença 
do presidente democrata 
americano em território 
brasileiro. A agenda esta-
belece que ele vem visitar 
a região norte, onde está 
a Amazônia e áreas que a 
estratégia americana con-
sidera importantes para a 
presença militar. 

A questão central é a 
aliança entre os dois países 
para a instalação de bases 
militares no litoral uma vez 
que o conflito se estende 
para a África e o Brasil está 
na rota de abastecimento 
das forças aliadas que lutam 
contra os exércitos alemão 
e italiano, que ameaçam o 
domínio secular de ingleses 
e franceses naquela região 
o mundo. De volta de uma 
conferência em Casablanca, 
no Marrocos, o presidente 
democrata Franklin Roose-
velt faz uma escala em Natal, 
no Rio Grande do Norte. 

É recepcionado pelo dita-
dor brasileiro Getúlio Vargas 
no auge do seu poder auto-
ritário e que recentemente 
deu uma guinada na política 
internacional com uma 
aproximação com os Esta-
dos Unidos. Abandonou o 
namoro com as potencias do 
Eixo, com que simpatizava 
ideologicamente, e aderiu 
à real politik, ou seja não 
é possível dizer não aos 
interesses americanos na 
região.  

Brasil e Estados Unidos 
se aliaram  na guerra contra 
Alemanha, Japão e Itália e 
os afundamentos de navios 
nacionais são o mote que 
anunciaram a declaração de 
guerra contra o Eixo.  

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News em multiplataforma.

Heródoto Barbeiro (*)

O democrata 
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LGPD: antecipar e provocar ataques 
controlados evita multas milionárias

Caio Telles (*)

De acordo com Agência Senado, a LGDP 
se aplica a dados que sejam tratados no 
Brasil e também a qualquer informação 

pessoal que tenha sido coletada no país, indepen-
dentemente de onde será tratada, assim como 
da nacionalidade ou localização da empresa. 
Diante desse cenário, as organizações públicas 
e privadas que coletam, guardam, processam e 
comercializam os dados pessoais de milhões de 
brasileiros vão passar por mudanças.

Além disso, a lei também proíbe o uso dos 
dados pessoais para a prática de discriminação 
ilícita ou abusiva, que engloba o cruzamento de 
informações de uma pessoa ou de um grupo para 
financiar decisões comerciais, como perfil de 
consumo para divulgação de ofertas, políticas 
públicas ou atuação de órgão público. Agora, ao 
coletar dados, as empresas devem informar a 
finalidade, indicar um responsável pelo uso das 
informações e adotar medidas para garantir a 
segurança do material.

As empresas que não seguirem as diretrizes 
da LGPD, portanto, estarão mais suscetíveis a 
incidentes de segurança relacionados a dados 
pessoais, e isso poderá acarretar punição para 
infrações, de advertência a multa diária de até 
R$ 50 milhões, além de proibição parcial ou 
total do exercício de atividades relacionadas 
ao tratamento de informações. Com isso, uma 
empresa que não implementa os controles ne-
cessários para garantir a segurança do ambiente 
tecnológico, e também os domínios relacionados 
aos dados pessoais processados, fica atrás na 
corrida pela privacidade e segurança. 

Privacidade e segurança
Agora, com a vigência da lei, as organiza-

ções voltaram sua atenção para privacidade 
e segurança e se viram forçadas a acelerar a 
adaptação dos negócios. Há aquelas que já estão 
ajustadas ou bem próximas disso, algumas com 
o diagnóstico pronto, mas sem um programa im-
plementado, e outras que ainda estão tentando 
compreender a lei e seu impacto.  

Um fator preocupante é que o Brasil, terceiro 
país que mais sofre tentativas de ataques virtuais 
no mundo, foi alvo, de janeiro a junho, de mais de 
2,6 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos 
- de um total de 15 bilhões em toda a América 
Latina e Caribe. A informação é de um relatório 
divulgado pela Fortinet. No último trimestre, 
foi registrado um aumento de ataques de ‘força 
bruta’ na região, que representam tentativas de 
adivinhar uma credencial por meio do envio 
de diferentes nomes de usuário e senhas para 
acessar um sistema. 

Durante a quarentena, de acordo com dados 
do setor, as vulnerabilidades mais encontradas 
em organizações têm sido aquelas falhas que 
expõem dados sensíveis de usuários, como PII 
(Personally Identifiable Information). Esse tipo 
de vulnerabilidade, muitas vezes, não é explo-
rada por meio de uma falha técnica, mas sim 
de uma falha de processo, e isso é alarmante.

Esses ataques a sistemas corporativos são 
responsáveis pela maioria das crises de ima-
gem e confiança em negócios que armazenam 

como Google e Facebook. Neles, as empresas in-
teressadas podem abrir programas em diversas 
modalidades, que levam em consideração o tipo 
de serviço, o escopo do trabalho, a recompensa 
a ser oferecida, a escolha de especialistas, a 
avaliação e triagem de relatórios e a verificação 
e correção de falhas nos serviços. 

Os especialistas, então, realizam testes e 
buscam falhas em produtos e serviços, como 
sistemas, aplicativos, websites e até dispositi-
vos físicos, como totens e máquinas de cartão. 
Em média, as companhias levam 196 dias para 
perceber que foram atacadas. Com programas 
de recompensa, os pesquisadores identificam 
falhas e enviam relatórios às instituições em 
poucos minutos.

O foco da atividade é identificar falhas que 
possam representar riscos às empresas, como 
vazamento de dados, que impacta na LGPD; 
invasão; ataques por ransomware; ou outro 
risco que traga prejuízo financeiro, operacional 
ou de imagem. 

Com a vigência da LGPD e de uma legislação 
específica que obriga as empresas a seguirem 
procedimentos e implementarem controles 
para garantir a privacidade das informações 
pessoais - sejam de colaboradores ou clientes 
-, a privacidade recebe a atenção que merece. 
Os programas de recompensa, neste momento, 
estão com alta demanda no mercado, e têm 
se tornado cada vez mais necessários para as 
organizações.

Participar de plataformas desse tipo é algo 
que gera valor para as instituições e para o 
setor de segurança da informação. Não po-
demos impedir violações de dados, reduzir 
crimes cibernéticos e proteger a privacidade 
sem unir as organizações aos especialistas. É 
preciso promover o acesso à segurança e fo-
mentar o bom relacionamento entre empresas 
e pesquisadores a fim de evitar milhões em 
prejuízos e multas.

(*) É CEO da BugHunt, primeira plataforma brasileira 
de Bug Bounty, programa de recompensa por 

identificação de falhas.

Depois de inúmeras discussões e algumas modificações, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
entrou em vigor no dia 18 de setembro, colocando o Brasil ao lado de mais de 100 países que possuem 
diretrizes específicas para o tratamento de informações pessoais. As penalidades serão aplicadas em 
2021, entretanto, as empresas precisam estar preparadas para as adaptações em seus negócios.

e utilizam dados de clientes. Uma falha de 
segurança pode gerar prejuízos gigantescos a 
empresas por meio do roubo de informações e 
dinheiro, paralisação de seus serviços e diversos 
outros danos. 

Toda a transformação que vem ocorrendo nas 
empresas, portanto, com novas tecnologias e 
regime home office, tem aumentado o número 
de vulnerabilidades, bem como de ataques. 
Outro fator preocupante é a prática de extorsão 
que os cibercriminosos podem cometer, caso 
identifiquem alguma fragilidade que possibilita 
o acesso a informações pessoais que estão sob 
a custódia de uma empresa. A organização 
poderá sofrer tentativas de usurpação, já que 
o hacker sabe que um incidente pode custar 
multas milionárias, transformando-a em refém.

Independentemente da situação, há um cami-
nho a ser percorrido, que poderá ser mais longo 
ou complexo de acordo com as características 
de um negócio e do tratamento dos dados pes-
soais. As empresas devem tratar a adequação à 
LGPD como um projeto corporativo - deve ser 
aplicado de forma completa em todas as áreas. 
Por ser um assunto multidisciplinar, é preciso 
criar um Comitê ou Grupo de Trabalho, com 
representantes de todos os setores. Este grupo 
deve coordenar as ações a serem implementa-
das, sendo liderado pelas áreas de Segurança 
da Informação, Jurídico e Compliance. Também 
deve-se atribuir o papel de encarregado de pro-
teção de dados a um colaborador - funcionário 
ou terceiro, pessoa física ou jurídica -, que deve 
acompanhar o projeto e centralizar todas as 
necessidades da atualização.

Mais do que nunca, é preciso garantir a com-
pleta visibilidade dos dados e a conformidade 
das soluções de segurança de uma empresa 
com as diretrizes da LGDP. Proativamente, as 
organizações devem reavaliar a real necessidade 
de utilização de informações pessoais em seus 
processos, além de implementar o privacy by 
design, que garante que todos os novos projetos 
sejam concebidos já levando a privacidade em 
consideração.

A importância de investimentos em ciber-
segurança

Com mudanças recorrentes no setor de segu-
rança e novas vulnerabilidades todos os dias, os 
programas de recompensa têm se popularizado. 
Eles ajudam na identificação de fragilidades 
tecnológicas e de processos, que, muitas vezes, 
se exploradas, podem permitir acesso às bases 
de dados das empresas que contêm informações 
pessoais de clientes e/ou funcionários. 

Esse modelo reúne especialistas em busca de 
reconhecimento e instituições comprometidas 
com a segurança da informação e privacidade 
de seus clientes. A iniciativa recompensa e/ou 
remunera pesquisadores que comunicam falhas 
de segurança e permite que as empresas tenham 
seus sistemas testados de forma contínua, ga-
rantindo um tempo menor entre a descoberta 
da vulnerabilidade, a identificação no sistema 
e a correção do bug. 

A utilização de programas desse tipo é con-
siderada uma boa prática e tem sido cada vez 
mais adotada por governos e grandes empresas, 

News@TI 

Aplicativos fraudulentos relacionados com 
Minecraft enganam milhões de usuários

@A Avast identificou uma onda de aplicativos para dispositivos 
móveis maliciosos na Google Play Store mirando jogadores, em 

particular, fãs do popular videogame Minecraft. Esses aplicativos 
chamados de "fleecewares" oferecem novas skins, papéis de parede 
coloridos ou modificações para o jogo, mas cobram um valor despro-
porcionalmente alto das vítimas e chegam a lucrar centenas de dólares 
por mês dos usuários. A Avast relatou sete desses aplicativos ao Google 
(www.avast.com/pt-br).

Solução de monitoramento inteligente de 
distanciamento seguro 

@Dentro da estratégia de oferecer soluções inovadoras a clientes 
corporativos, a TIM integra, no recém lançado marketplace IoT, 

a solução Smart Proximity, desenvolvida pela Engineering, companhia 
global de Tecnologia da Informação e Consultoria especializada em 
Transformação Digital. A solução, que ajuda a manter o distanciamento 
seguro em áreas de risco, está disponível para clientes TIM dentro 
do escopo de agronegócios. Entretanto, o Smart Proximity pode ser 
aplicado em outras atividades que envolvem riscos físicos, químicos ou 
ambientais, como mineração. Ao disponibilizar a solução para clientes 
no agronegócio, a TIM oferece mais uma forma de manter ambientes 
de trabalhos seguros, inclusive em tempos de distanciamento social 
(www.tim.com.br).

Startup inglesa aposta no mercado brasileiro

@Revolucionar a forma como as marcas se conectam com os 
consumidores e gerar resultados garantidos é o propósito da 

Adludio, que acaba de chegar ao mercado brasileiro. Com foco em 
Sensory Mobile Advertising - anúncios interativos e sensoriais para 
experiências intuitivas nos dispositivos móveis -, a startup inglesa 
combina tecnologia própria, criatividade e dados para garantir 
100% de visibilidade, já que o cliente só paga quando há interação 

do usuário. Com reconhecimentos internacionais, a Adludio ficou 
entre as 50 principais empresas de tecnologia que mais cresceram 
no Reino Unido em 2019, sendo listada no “Technology Fast 50” da 
Deloitte pelo segundo ano consecutivo. No portfólio, estão campa-
nhas realizadas para marcas como Adidas, Unilever, Mastercard, 
Lenovo, Jaguar, Ebay, Microsoft, Bose, Dior, Columbia, Lacoste, Le 
Meridien, entre outros.

Mestrado em Ciência da Computação

@Estão abertas as inscrições no processo seletivo de alunos re-
gulares para o curso de mestrado acadêmico do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC-So) do Campus 
Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com in-
gresso no primeiro semestre de 2021. O Programa apresenta duas áreas 
de pesquisa: Computação Científica e Inteligência Computacional; e 
Engenharia de Software e Sistemas de Computação. A seleção será 
realizada em duas etapas: análise documental e entrevista, ambas de 
caráter eliminatório. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de 
novembro exclusivamente pela Internet. As informações sobre a se-
leção do PPGCC-So, incluindo cronograma, documentos necessários, 
critérios de avaliação, entre outras, devem ser conferidas no edital, 
disponível no site www.ppgccs.sor.ufscar.br.

Digitalks Global Summit 

@O Digitalks Brasil e o Digitalks Portugal se uniram em um novo 
conceito de evento totalmente digital e gratuito, o Digitalks 

Global Summit, que acontece em 15 e 16 de dezembro. O formato 
inédito conectará negócios, tecnologia e pessoas de todo o mun-
do em dois dias de muito networking e conteúdos voltados para 
inovação e novos negócios digitais.  Com uma excelente grade de 
palestras, o evento internacional terá quatro momentos especiais: 
Digitalks Expo 2020|Portugal, Digitalks Executive, Digitalks Global 
Experience e Prêmio Digitalks. Martha Gabriel, uma das pensadoras 
digitais mais influentes do Brasil, será a keynote speaker de abertura 
(https://bit.ly/2IEYtPZ).

ricardosouza@netjen.com.br

Foto AI/BugHunt,

Caio Telles

Acredito que muitos de vocês já 
tenham ouvido falar ou leram em algum 
jornal, site ou revista sobre a chamada 
Inteligência Artificial. Em linhas gerais, 
são tecnologias que avançam a todo o 
momento e procuram gerar insights e 
encurtar caminhos para atividades do 
nosso dia a dia.

A proposta da Inteligência Artificial 
é se aliar à inteligência humana e 
facilitar cada vez mais a nossa vida. 
Quando ouvimos coisas do gênero, 
logo pensamos nos filmes futuristas ou 
que são aplicações que servem apenas 
para grandes empresas, não é mesmo? 
Mas isso não é verdade.

Como bem sabemos, a base eco-
nômica de nosso país é composta 
pelas pequenas e médias empresas, 
que dão duro e seguram de maneira 
exemplar a corda bamba que é em-
preender no Brasil. E justamente por 
isso, essas empresas são compostas 
por empresários e empreendedores 
cada vez mais ávidos por novidades e 
capazes de encontrar e implementar 
novas soluções.

Aqui na Olho no Carro, por exem-
plo, aplicamos a Inteligência Artificial 
para gerar nosso banco de dados e 

fazer com que, em poucos cliques, 
os clientes possam levantar todas 
as informações que precisam sobre 
determinado veículo. Também é 
possível aplicar a IA em programas 
de gestão, onde serão concentradas 
todas as informações de sua PME, 
de forma centralizada e organizada, 
gerando um aumento no controle de 
todos os processos e uma melhora na 
produtividade.

Além disso, já encontramos no 
mercado algumas PMEs que aplicam 
a Inteligência Artificial para atuar por 
meio do que antes chamávamos de “in-
tranet”, ou seja, para criar engajamento 
com colaboradores internos e externos 
da empresa, gerando novas conexões 
entre áreas diversas e criando novos 
produtos ou serviços.

Enfim, as possibilidades são mui-
tas e não se sinta excluído do novo 
mundo por ser uma pequena ou 
média empresa. Pesquise sobre as 
tecnologias disponíveis e entenda 
como adaptá-las ao seu negócio.

(Fonte: Yago Almeida é Diretor 
Comercial da Olho no Carro, uma 

startup que oferece segurança para 
transações de compra de veículos)

Como aplicar a inteligência artificial 
para alavancar PMEs



O setor de outros serviços alcançou 6,1% no acumulado do ano, 
sendo o único a superar o nível pré-pandemia.

www.netjen.com.br
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D - Economia Circular
Maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e líder 
mundial na produção de biopolímeros, a Braskem anuncia a am-
pliação dos seus esforços para se tornar uma empresa carbono 
neutro até 2050. A estratégia da companhia vai se concentrar em 
três frentes de atuação: (I) redução das emissões com foco na 
eficiência energética, bem como no aumento do uso de energia 
renovável nas operações atuais, estabelecendo parcerias visan-
do inovação e tecnologia; (II) compensação de emissões com 
potenciais investimentos na produção de químicos e polímeros 
de origem renovável; (III) captura de emissões de carbono por 
meio da pesquisa e do desenvolvimento para seu uso como ma-
téria-prima. Conheça o manifesto da Braskem em (https://www.
braskem.com.br/macroobjetivos).

E - 10 Anos de Notebooks 
A Samsung está completando uma década de produção de notebooks 
no Brasil. Uma trajetória de atuação ativa no mercado, marcada por 
inovação e que comprova a importância do mercado nacional como 
foco dos planos globais da companhia. O Brasil é o único local fora da 
Ásia a realizar a sua própria fabricação de computadores portáteis. 
“Somos protagonistas no mercado nacional e temos a certeza de que 
continuaremos a cumprir o propósito da companhia: facilitar a vida 
das pessoas por meio da tecnologia”, afirma Sandra Chen, diretora 
da área de notebooks da Samsung Brasil. De 2010 para cá, a Sam-
sung esteve sempre próxima de seus consumidores, buscando, com 
estudos e pesquisas constantes, compreender comportamentos e 
necessidades específicas. 

F - Lanchonetes Temáticas 
A Mundo Animal, rede de lanchonetes temáticas que inaugura sua 
primeira unidade Campinas em dezembro, está com 80 vagas aber-
tas. As oportunidades são para operador de caixa, recepcionista, 
chapista, garçom, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar 
de copa e recreacionista. Entre os pré-requisitos estão entusiasmo, 
criatividade, comprometimento e disponibilidade para trabalhar no 
período noturno. O objetivo da empresa é se tornar a maior rede no 
segmento de lanchonete temática do Brasil até o final de 2021. Os 
candidatos de ambos os sexos e todas as faixas etárias podem enviar 
o currículo até o próximo dia 20, para o e-mail: (vagasmundoanimal-
campinas@gmail.com).  

A - Trabalho Remoto
Lançado em outubro, o banco digital will bank está recrutando 83 
profissionais de diversas áreas, como jurídica, administrativa, audi-
toria, análise e engenharia de dados, desenvolvimento de produtos 
e experiência do consumidor, entre outras.  A maior parte das vagas 
é para home office, mas há oportunidades para trabalho presencial 
nos escritórios de São Paulo e Vitória. Um dos diferenciais do will 
bank em relação aos concorrentes é o fato de alguns cargos não 
exigirem formação superior, como os de especialista em relações 
com o consumidor e agilista, por exemplo. Os interessados podem 
se inscrever pelo link (https://vemserwill.gupy.io/). O processo 
seletivo é totalmente digital. 

B - Redução de Custos
Nesta segunda (16) e terça-feira (17), a ABIMAQ promove, de for-
ma online, o curso “Melhoria de operações para redução de custos, 
tempos e erros”. O treinamento é destinado aos líderes empresariais 
de média-alta hierarquia, que gerenciam qualquer área como, de 
produção, projetos, vendas, suporte ao cliente, logística e demais 
relacionadas. O ministrante será Gustavo Gressi, profissional com 
relevante conhecimento em gestão estratégica empresarial e mode-
lagem de arquiteturas operacionais otimizadas, com especialidade 
no diagnóstico de cenários, formulação de táticas e ações de alto 
impacto, fundamentadas por ciências e metodologias de gestão de 
projetos e gestão de processos. Para maiores informações, acesse: 
(www.abimaq.org.br/cursos).

C - Maratona de Trânsito 
As inscrições para o HackaTRAN 2020, maratona de programação 
realizada pelo Ministério da Infraestrutura, Denatran e Serpro, estão 
abertas. Com o tema “Inovação para o trânsito. Perceba o risco. Proteja 
a vida”, objetiva promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas 
que facilitem, desburocratizem e garantam mais eficiência e segurança 
aos serviços de fiscalização, segurança viária e educação para o trânsito 
prestados pelo Denatran ao cidadão e às empresas. Serão premiadas as 
soluções que resolvam os problemas mais relevantes, que sejam mais 
inovadoras, com melhor design e usabilidade, funcionais, utilizando-se 
dos recursos mais avançados em tecnologia da informação. A premiação: 
1º colocado - R$ 25 mil; 2º - R$ 15 mil; 3º - R$ 10 mil. Inscrições: (https://
www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/
hackatran-2020).

G - Resenha do Empreendedorismo 
O tema “empreendedorismo” vem ganhando cada vez mais destaque. No 
Brasil, o número de empresários chega a quase 52 milhões. Claudio de Castro, 
sócio-diretor da Pitang Agile IT, uma das maiores empresas de tecnologia do 
Brasil é um dos convidados do Summit Êxito de Empreendedorismo para o 
quadro ‘Resenha do Empreendedorismo’. Contará um pouco de sua trajetória, 
deixando dicas para os empreendedores que estão começando e os já conso-
lidados. Com temas sobre startups, visão de futuro sobre inovação e negócios, 
história de vida e resiliência, a entrevista vai trazer para os espectadores 
que o sucesso no empreendedorismo é muito mais do que uma conquista 
pessoal. Acontece entre os próximos dias 24 a 29, de forma online e gratuita 
e as inscrições podem ser feitas em: (https://www.summitexito.com.br/).

H - Ofertas Especiais 
A Black Friday se consolidou como uma das datas de maior movimento do 
e-commerce brasileiro. Para ajudar os micro, pequenos e médios negócios 
neste momento desafiador, a Serasa Experian promove o Black November, 
um mês inteiro de descontos de até 50% em ferramentas que atendem às 
necessidades deste público em todo o ciclo de negócio. As soluções em 
destaque ajudam a fazer negócios com segurança, monitorar e receber 
assistência em casos de fraudes, monitorar clientes e recuperar a inadim-
plência. Ainda é possível adquirir certificados digitais, importantes para a 
segurança do e-commerce. Todas as ofertas especiais podem ser conferidas 
no link: (https://empresas.serasaexperian.com.br/campanhas/blackfriday).

I - Rota Escola  
A  Otis Brasil  abriu 51 vagas de estágio técnico no Brasil para seu Pro-
grama Rota Escola, como parte de seu compromisso em ter uma força 
de trabalho treinada, enquanto apoia a aprendizagem permanente e 
o desenvolvimento profissional de qualidade. Estão disponíveis opor-
tunidades para estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos 
de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, 
automação e mecânica. A Otis convida gente apaixonada pelo que faz, 
com atitude e desejo de encantar nossos clientes; e que traga novas 
ideas, goste de aprender e reconheça valor no trabalho de qualidade. 
Os candidatos podem se inscrever até o dia 18 de dezembro, pelo site 
do CIEE no link (https://portal.ciee.org.br/empresas/OTIS).

J - Viagens Únicas
Plataforma multimídia com curadoria de produtos e destinos apresentada 
por meio de revista trimestral, site e redes sociais, a Unquiet chega para 
reforçar a retomada do mercado editorial e do turismo de alto padrão. 
A revista, de 144 páginas, editada e publicada pela Custom, agência es-
pecializada em branded content, abordará experiências exclusivas para 
viajantes inquietos e ávidos por destinos pouco explorados. Por meio 
de uma publicação impressa e trimestral, distribuída para um mailing 
exclusivo e selecionado, com lançamento no próximo dia 25, terá como 
como público-alvo pessoas acima dos 40 anos que viajam, no mínimo, 
duas vezes por ano. A revista não será comercializada em bancas e já 
chega ao mercado com o patrocínio da Mitsubishi Motors e C6 Bank.

Cobrança: a importância 
de um processo assertivo

O ano mal tinha 
começado, as pessoas 
ainda faziam planos e 
as empresas traçavam 
suas metas

De repente, como num 
susto, a pandemia 
causada pelo novo 

Coronavírus chegou e im-
pôs um isolamento social, 
fazendo com que as pessoas 
repensassem suas atitudes e 
as empresas agissem rapida-
mente para sobreviver a essa 
nova realidade. 

Nesse novo cenário, co-
mércio e indústria tiveram 
que parar, funcionários foram 
colocados em isolamento ou 
trabalhando em home office e 
o temor de não conseguir dar 
continuidade ao negócio e de 
falta de caixa, principalmente 
por inadimplência, assustou 
muitos empreendedores. 
Dentro desse cenário turbu-
lento, a importância de con-
tar com um processo simples 
e efetivo de cobrança ficou 
eminente, principalmente 
para as PMEs. 

Embora a inadimplência 
tenha surpreendido positiva-
mente ao longo do ano, isso 
não quer dizer que devemos 
deixar de investir em ferra-
mentas que permitam uma 
cobrança mais assertiva. 
Dados da Serasa Experian 
revelam que o total de dívidas 
de MPEs (micro e pequenas 
empresas) em fevereiro des-
te ano era de 5,8 milhões e, 
em agosto, esse número caiu 
para 5,5 milhões. 

Muito dessa queda é atri-
buído ao auxílio emergencial 
proposto pelo governo. Esse 
cenário, no entanto, pode 
mudar a partir de 2021, ao 
acabar a ajuda do governo, 
tornando-se mais desafiador 
no que se refere à inadim-
plência e cobrança. 

Embora possa parecer 
insensível falar em parceiros 
de cobrança nesse momento 
tão adverso, o processo de 
recuperação de dívida é im-
portante para que o fluxo de 
caixa de uma PME se man-
tenha equilibrado e ela possa 
sobreviver. O não recebimen-
to de qualquer valor causa 
um grande impacto na sua 
saúde financeira, podendo 

levar à demissão de funcio-
nários e até ao fechamento 
do negócio. 

A inadimplência tem um 
efeito cascata, se o meu clien-
te não paga, eu não terei como 
honrar meus compromissos, 
me torno um inadimplente, 
o meu fornecedor também 
não terá recursos para pagar 
seus próprios fornecedores e, 
assim, sucessivamente. 

O empreendedor precisa 
ter em mente que a gestão 
de crédito e a cobrança pre-
cisam andar juntas e, acima 
de tudo, respeitar o cliente. 
Não é fácil equilibrar esses 
itens. Para uma recuperação 
de crédito mais assertiva 
é necessário ter processos 
integrados e realizar ações 
estratégicas eficientes. 

Realizar ações conjuntas 
como planejamento estra-
tégico, controle contínuo de 
fluxo de caixa e de devedores 
e um plano de recuperação 
de créditos podem ajudar 
nessa empreitada. Mas, você 
não está sozinho. Com a de-
mocratização da tecnologia 
da informação, pequenas e 
médias empresas também 
podem usar soluções para 
auxiliar nesse processo de 
cobrança e aumentar suas 
chances de recuperação das 
dívidas. 

A digitalização dos pro-
cessos já é uma realidade 
e as empresas precisam se 
habituar a esse “novo nor-
mal”. O mundo mudou, o 
jeito de consumir mudou, o 
comportamento do consu-
midor mudou e a forma de 
recuperar dívidas de clien-
tes inadimplentes também 
mudou. Hoje é possível fazer 
isso com menos estresse e de 
forma mais assertiva. Cada 
cliente tem um determinado 
perfil e o empresário precisa 
entender isso, absorver e 
tratar cada um da forma mais 
aderente ao relacionamento 
comercial. 

As estruturas de PMEs são 
mais enxutas, logo, otimizar 
o tempo e processos da em-
presa, funcionários e dos só-
cios impacta diretamente na 
saúde financeira do negócio.

(*) - É vice-presidente de Pequenas e 
Médias Empresas e Identidade Digital 

da Serasa Experian.

Cleber Genero (*)

A conclusão é do estudo 
“Inflação por faixa 
de renda familiar em 

2020”, divulgado ontem (12) 
pelo Banco Central (BC). 
A alimentação em casa é o 
segmento que mais tem pres-
sionado a inflação neste ano. 
Entretanto, o BC ressalta 
que, mesmo para esse grupo, 
a inflação se encontra “em 
patamar baixo, com variação 
de 2,29% no acumulado do 
ano”.

Segundo o estudo, a 
pandemia da Covid-19 tem 
influenciado a inflação e os 
preços relativos no Brasil 
desde março. “Por um lado, 
distanciamento social , 
aumento do desemprego 
e retração da atividade 
deprimiram os preços de 
diversos serviços. Por 
outro, a depreciação cam-
bial ,  os programas de 
transferência de renda e 

Segundo o estudo, a pandemia da Covid-19 tem influenciado a 
inflação e os preços relativos no Brasil desde março.
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Famílias de baixa renda têm 
inflação maior, revela estudo do BC

A inflação pesou mais para as famílias com renda baixa, entre um e três salários mínimos, por conta 
da parcela maior do orçamento destinada à alimentação em casa

das famílias, cresce a parcela 
do orçamento destinada ao 
consumo de serviços em 
detrimento dos gastos com 
alimentação no domicílio e 
monitorados (como energia 
elétrica, gasolina, gás, trans-
porte público).

“Ademais, vale destacar 
os maiores gastos com ali-
mentos no domicílio e bens 
industriais no Norte, em 
relação a outras regiões, para 
todas as faixas de renda; a 
participação de aproxima-
damente 50% de dispêndios 
em serviços para as famílias 
com renda entre 10 e 40 
salários mínimos no Sudes-
te; e a grande diferença da 
participação no orçamento 
de gastos com alimentação 
no domicílio entre as famílias 
da faixa de renda mais baixa 
(22,5%) e as de renda mais 
alta (9,4%) no Nordeste”, 
acrescenta o BC (ABr).

o aumento dos gastos com 
alimentação no domicílio 
pressionaram os preços 
dos alimentos”, diz a pes-
quisa. O estudo foi feito 
considerando o IPCA - a 
inflação oficial do país, com 
base nos microdados da 
Pesquisa de Orçamentos 
Familiares 2017-2018. 

As faixas de renda familiar 
usadas são um a três salários 
mínimos, três a dez salários 
mínimos e 10 a 40 salários 
mínimos, que representam, 
na ordem, 46,2%, 44,0% e 
9,8% da população pesqui-
sada no IPCA. Em todas as 
regiões do país, conforme 
aumenta o nível de renda 

Segundo pesquisa do IBGE, setor de 
serviços avançou 1,8% em setembro

O setor de serviços avançou 1,8% na passagem de agosto 
para setembro, o quarto resultado positivo consecutivo. O 
ganho acumulado de 13,4% nesse período, porém, ainda 
é insuficiente para compensar as perdas de 19,8% acu-
muladas de fevereiro a maio. Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Serviços, divulgada ontem (12) pelo IBGE. O 
volume de serviços ainda se encontra 18,3% abaixo do 
recorde histórico, alcançado em novembro de 2014 e 8% 
abaixo de fevereiro de 2020.

Em relação a setembro de 2019, o setor recuou 7,2%, 
sua sétima taxa negativa seguida nessa comparação. O 
acumulado no ano caiu 8,8% frente ao mesmo período de 
2019. Na passagem de agosto para setembro, quatro das 
cinco atividades pesquisadas cresceram. Apenas serviços 
profissionais, administrativos e complementares tiveram 
resultado negativo de 0,6%, eliminando pequena parte do 
ganho de 5,8% no período de junho a agosto. Já o setor de 
outros serviços, que alcançou 4,8% na comparação com 
o mês anterior, e 6,1% no acumulado do ano, foi o único 
a superar o nível pré-pandemia.

Empresas que atuam como intermediárias do processo 
de captação recursos, tais como as corretoras de títulos 
e as administradoras de bolsas de valores, têm obtido 
ganhos expressivos de receita por conta da maior pro-
cura por ativos de maior rentabilidade. Outra atividade 
em destaque foi a de informação e comunicação, que 
avançou 2% em setembro, eliminando a queda de agosto 
(-1%). Mas o ganho acumulado de 7% no período junho 
a setembro ainda não compensou todo o recuo (-8,9%) 
de janeiro a maio. 

Os serviços prestados às famílias acumulam retração 

de 38,6% no ano, sendo que o segmento de serviços de 
alojamento e alimentação é o que soma maior queda den-
tre todos os segmentos, com retração de 40,2%. Muitos 
trabalhadores ainda estão exercendo suas funções fora do 
local de trabalho e ainda há muitas pessoas que não estão 
saindo de casa nem viajando. Por isso, estabelecimentos 
como restaurantes e hotéis, além do transporte de passa-
geiros, ainda não estão funcionando em plena capacidade.

O transporte aéreo teve uma alta de 19,2% frente ao mês 
anterior, mas ainda acumula queda de 37,6% no ano. Por 
outro lado, os segmentos de transporte aquaviário (11,2%) 
e de armazenagem, serviços auxiliares aos transportes 
e correio (2,2%) foram os únicos (além dos serviços de 
tecnologia da informação) que registraram taxas positivas 
no acumulado do ano (ABr).

El
za

 F
iú

za
/A

B
r



www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 13 de novembro de 20204

Empreendedorismo 
Social

Sempre tive o espírito 
empreendedor: com 12 
anos vendia frutas e 
verduras na periferia 
de Curitiba

Quando estudava no 
ensino fundamental 
(antigo Ginásio), 

usava uma câmera fotográ-
fica Yashica, emprestada de 
meu pai, para tirar fotos dos 
alunos da escola e depois 
vendia as fotos aos pais 
como recordação; e com 
17 anos fui me aventurar 
em para Nova York com 100 
dólares no bolso. 

Em todos esses momentos 
a visão empreendedora me 
acompanhou. Seguindo o 
instinto, aos 26 anos me 
mudei com a esposa e meus 
filhos gêmeos para Utah. 
Fui estudar na universidade 
Brigham Young. Após a for-
matura retornei ao Brasil e 
não satisfeito com o salário 
que recebia como executivo 
na multinacional, comecei a 
dar aulas de inglês para os 
colegas de trabalho em Mogi 
Guaçu (SP). 

Foi assim que surgiu o que 
se tornaria, anos depois, a 
maior rede de ensino de 
idiomas do mundo. Depois 
que vendi a empresa, em 
2013, muitos pensavam que 
eu iria parar de empreender 
e passar a apenas usufruir 
o patrimônio acumulado ao 
longo dos anos. Mas esse 
pensamento  não combina 
comigo. Ao lado dos meus 
filhos Charles Martins e 
Lincoln Martins – que tam-
bém são empreendedores 
–, parti para novos desa-
fios em outros mercados, 
do varejo especializado ao 
fastfood, passando por lo-
gística, tecnologia, serviços 
financeiros, vendas diretas, 
entre outros.

Empreender não significa 
apenas criar uma empresa, 
fazer um negócio crescer, 
expandir e se tornar lu-
crativo, próspero e como 
consequência acumular 
riquezas. Empreender é a 
capacidade de acreditar, 
visualizar, elaborar um pla-
no, executar um projeto, 
estipular e cumprir metas 
e tornar sonhos realidade. 
Mesmo que seu propósito 
seja de cunho social sem 
fins lucrativos. 

Após 30 anos à frente de 
várias empresas, e agora 
com mais 60 anos, assumi 
um novo propósito de vida: 
me dedicar a causas sociais 
de grande impacto para 
beneficiar o maior número 
de pessoas. Isso me levou a 
delegar, em 2018, o coman-
do dos negócios aos meus 

filhos mais velhos. 
Minha primeira iniciativa 

foi me mudar para Boa 
Vista, capital de Roraima, 
onde assumi uma missão 
humanitária, com o objetivo 
de ajudar os milhares de re-
fugiados venezuelanos que 
chegavam ao Brasil – muitas 
vezes apenas com a roupa 
do corpo e uma mochila nas 
costas– em busca de um 
recomeço de vida.

Foram quase dois anos 
de um trabalho gratificante 
e transformador, onde, ao 
lado de minha esposa Vania 
e com apoio de centenas 
de voluntários, empresas, 
instituições religiosas e 
entidades assistenciais, 
conseguimos interiorizar, 
em diferentes partes do 
Brasil, mais de 12 mil vene-
zuelanos, proporcionando 
moradia e emprego para 
milhares deles.

Essa missão se trans-
formou em um empreen-
dimento maior do que eu 
imaginava, que relato no 
livro Meu Maior Empreendi-
mento, lançado pela editora 
Buzz no Brasil e já traduzido 
para o inglês e lançado este 
mês no mercado americano. 
Essa experiência me trouxe 
a convicção de que meu 
papel agora é atuar como 
Empreendedor Social, con-
tribuindo com causas e pro-
jetos em que acredito e que 
podem fazer diferença na 
vida de milhares de pessoas.

Desde maio deste ano, 
tenho dedicado meu tem-
po ao Conselho Científico 
Independente, grupo que 
reúne mais de 10 mil médi-
cos em todos os 26 estados 
do Brasil, que defende o 
tratamento precoce aos 
pacientes com Covid-19. 
Trabalhamos de forma 
voluntária, sem qualquer 
interesse pessoal, comercial 
ou político, porém alinhados 
aos protocolos estipulados 
pelo Ministério da Saúde. 

Com frequência me per-
guntam: Após a pandemia 
passar, você irá participar 
de qual causa social? Não 
tenho essa resposta ainda, 
mas confio plenamente que 
a inspiração divina irá guiar 
meus passos para que eu 
possa contribuir em uma 
causa significativa. Concluo 
afirmando que o objetivo 
de um empreendedor não 
é apenas aumentar sua 
conta bancária, mas deixar 
um legado que irá se per-
petuar por muitas e muitas 
gerações. 

(*) - É empresário, executivo e 
escritor brasileiro, fundador do Grupo 

Multi Holding, detentor do Mundo 
Verde, do serviço de pagamento 

online Akatus e do Vale Presente.

Carlos Wizard Martins (*)

A temporada de compras de 
fim de ano se aproxima e as 
pequenas empresas iniciam a 
preparação para um dos perí-
odos que costuma concentrar 
as maiores vendas do ano. A 
pandemia mudou a forma de 
comprar, impulsionando o 
crescimento do e-commerce 
e do uso dos pagamentos por 
aproximação. É o que mostra 
o estudo global da Visa - “Back 
to Business, Holiday Edition”, 
na qual 54% dos brasileiros 
entrevistados confirmam 
que irão realizar a maioria 
das suas compras de final de 
ano no comércio eletrônico. 

A pesquisa aponta que, 
apesar da crise, os brasileiros 
estão otimistas: 89% preten-
dem fazer compras de Natal. 
A maioria (58%) deverá optar 
por apoiar o comércio de 
bairro e concentrarão mais 
da metade das suas compras 
nesses estabelecimentos, seja 
de forma presencial ou online. 
Além disso, os presentes digi-
tais ganharão destaque, com 
mais da metade (59%) plane-
jando comprar por produtos 
ou serviços nesse formato. 
Desses, 31% esperam dar 
mais vales-presentes digitais 
que no ano passado, seguidos 
por entretenimento digital 
(25%) e esportes eletrôni-
cos - como jogos, acessórios 
e assinaturas (24%). 

Do ponto de vista dos pe-
quenos negócios, o cenário 
também é positivo, segundo 

Pesquisa nacional re-
alizada pela Mercer 
Marsh Benefícios, 

consultoria especializada 
em gestão de saúde e bene-
fícios, revelou que 75% das 
empresas já mapearam quais 
são os funcionários que estão 
no grupo de risco. 

Para evitar a contaminação, 
as companhias pretendem 
adotar alguma ação especí-
fica em relação aos colabo-
radores que se enquadram 
nesse grupo. Entre as ações, 
93% analisam a manutenção 
do trabalho remoto. Em re-
lação aos critérios utilizados 
para identificar os funcioná-
rios elegíveis para o retorno 
parcial, 46% vão priorizar 
funcionários sem familiares 
que estão no grupo de risco 
de contaminação pelo vírus 
e 38% os colaboradores sem 
histórico da doença. 

Participaram do levanta-
mento online 253 empresas 
no Brasil multinacionais 
e nacionais de grande e 
médio portes. Do total de 

Mais de 60% instalará placas e marcadores para reforçar o 
distanciamento entre as pessoas.
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Também conhecido como BDRs, os Brazilian 
Depositary Receipts são títulos negociados 
na Bolsa de Valores que representam ações 
de empresas estrangeiras. Até o dia 21 de 
outubro, estes títulos só podiam ser compra-
dos por brasileiros com mais de R$ 1 milhão 
para aplicar, conhecidos como investidores 
qualificados. Mas, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) editou a Resolução CVM3 
que promoveu alterações no tocante às regras 
relacionadas ao BDR. 

Com a edição, qualquer tipo de investidor 
pode negociar títulos em BDRs. Bancos de 
varejo e gestoras cuidarão de operacionalizar a 
venda. “O BDR é, em síntese, um título lastre-
ado nos ativos de uma companhia estrangeira. 
Sendo assim, pode-se dizer que essa é uma 
maneira ‘simplificada’ para que o investidor 
brasileiro possa adquirir, quando interessado, 
papéis de uma companhia estrangeira”, ex-
plica o Sócio Fundador Leonardo Guimarães, 
e Head de Direito Societário e M&A do GVM 
Advogados. 

Guimarães explica que ao adquirir o BDR, o 
investidor não vai comprar exatamente uma 
ação, pois na realidade um título é negociado 
na Bolsa no Brasil e cotado em reais, mas irá 
variar de acordo com a cotação das ações nos 

Para a aquisição de BDRs não há necessidade 
de abrir uma conta em uma corretora 
estrangeira e realizar uma remessa 

internacional.
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Sancionada lei 
que abre crédito 
suplementar de 
R$ 6,1 bilhões

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou sem vetos, 
na quarta-feira (11), a Lei 
nº 14.077, de autoria do 
Congresso Nacional, que 
abre crédito suplementar 
de R$ 6,1 bilhões. Os recur-
sos são destinados a ações 
de diversos ministérios. 
Entre eles, os do Desen-
volvimento Regional, da 
Infraestrutura e da Saúde. 
Na Saúde, o reforço se des-
tina ao Fundo Nacional de 
Saúde. Na Infraestrutura, a 
verba é para a administra-
ção direta e também para 
a estatal Valec.

Já no Desenvolvimen-
to Regional, os recursos 
vão para obras, novas 
construções e projetos da 
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba e 
do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas. 
A lei sancionada foi publi-
cada em edição extra do 
Diário Oficial da União. O 
crédito será financiado a 
partir do remanejamento 
de verbas e de incorporação 
do superávit financeiro do 
ano passado. Ou seja, não 
vai mudar a programação 
orçamentária para este ano 
(ABr).

Os planos das empresas para um 
retorno presencial ao trabalho

As empresas brasileiras estão se preparando para o retorno gradual das atividades presenciais no 
trabalho, com iniciativas que têm o objetivo de garantir a segurança dos trabalhadores e evitar riscos 
de contaminação pelo novo Coronavírus

e disponibilizar álcool em gel 
em todos ambientes e 76% 
farão limpeza antes e depois 
dos turnos das estações de 
trabalho. Outro grupo (60%) 
fará melhorias das condições 
de ventilação e sistemas de 
ar condicionado e ainda re-
forçará medidas de higiene 
das mãos. 

Adicionalmente, o le-
vantamento revela quais 
as medidas para garantir 
o distanciamento social 
no ambiente de trabalho: 
76% vão alternar os dias de 
trabalho presencial entre 
funcionários e 74% estudam 
a possibilidade de teletraba-
lho por um período maior ou 
por prazo indeterminado. E 
ainda, mais de 60% instalará 
placas e marcadores para 
reforçar o distanciamento 
entre as pessoas, modificar 
layouts de ambientes co-
muns como cafés e refeitó-
rios, e dos escritórios e áreas 
de produção. Fonte e mais 
informações: (www.mercer-
marshbeneficios.com.br).

participantes, 87% são do 
Sudeste, 8% estão no Sul, 
3% no Centro-Oeste e 2% no 
Nordeste. A coleta e análise 
dos dados foi realizada de 4 
a 12 de maio deste ano. A 
pesquisa foi produzida em 
parceria com a Mercer, líder 
global de consultoria em 
carreira, saúde, previdência 
e investimentos. 

“É extremamente impor-
tante neste momento ma-
pear os riscos individuais, e 
analisar também o ambiente 

familiar, para entender as 
diferentes situações e reali-
dade entre os funcionários 
para definição da estratégia 
de retorno das atividades 
ao ambiente de trabalho”, 
afirma Mariana Dias Lucon, 
diretora de produtos e con-
sultoria da Mercer Marsh 
Benefícios. 

Para garantir a limpeza e 
a desinfecção do ambiente, 
98% reforçarão a limpeza 
nos locais que estão mais 
expostos ao toque das mãos 

Maioria vai concentrar suas compras 
de final de ano no e-commerce

a pesquisa “Back to Business, 
Holiday Edition”. Quase quatro 
em cada cinco PMEs brasilei-
ras (78%) dizem que a época 
é muito relevante para seus 
negócios, destacando-se em 
relação ao restante do mundo, 
no qual 68% afirmam o mesmo 
globalmente. Indo mais a fundo 
nos dados brasileiros, apenas 
17% dos pequenos empre-
endedores afirmam que seus 
negócios não estão preparados 
para enfrentar o fluxo de ven-
das da alta temporada. 

Em relação aos preparativos 
para a demanda desse período, 
os empresários entrevistados 
disseram que os principais 
cuidados serão: 
	 •	Estender	 seu	horário	co-

mercial (32%); 
	 •	Digitalizar	partes	de	suas	

operações comerciais 
(29%); 

	 •	Investir	mais	em	sua	infra-
estrutura física (26%); 

	 •	Contratar	 mais	 pessoal	
para a operação (18%) 

“O ano de 2020 foi desa-
fiador para pequenas e mé-
dias empresas. Foi um ano 
que inspirou superação e a 
entrada de tantos negócios 
no mundo online. É muito 
animador enxergar no resul-
tado da pesquisa que tanto 
os empreendedores quanto 
consumidores estão otimis-
tas, e que já começaram os 
trabalhos para que as vendas 
e compras do final de ano 
sejam excelentes. 

Será o Natal do e-com-
merce, e continuamos tra-
balhando aqui na Visa para 
que essas transações sejam 
seguras e convenientes”, 
acredita Fernando Teles, 
country manager da Visa do 
Brasil. Para mais informações 
sobre a metodologia do estu-
do “Back to Business, Holiday 
Edition”, acesse (https://usa.
visa.com/dam/VCOM/blogs/
visa-back-to-business-study
-holiday-sep20.pdf).

Os presentes digitais ganharão destaque, com mais da metade 
(59%) planejando comprar por produtos ou serviços nesse formato.
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Você sabe o que é o Brasilian Depositary Receipts? 
BDRs “não patrocinados”, que são os casos 
em que a instituição financeira que tem a 
iniciativa de disponibilizar estes ativos no 
Brasil e não a companhia emissora destes 
títulos. A maior parte deles presentes na 
bolsa de valores no Brasil são do tipo não 
patrocinados, pois são uma forma da insti-
tuição financeira atrair mais público dada a 
possibilidade de diversificação de carteira 
de investimentos. 

“Fato é que, antes dessas alterações trazidas 
pela CVM após extenso debate com os Agen-
tes do Mercado, as BDRs eram, obviamente, 
bastante ilíquidas e, em função disto, esse era 
um “veículo” de investimento pouco utilizado. 
Certamente, com a implementação de todas 
essas mudanças, sua utilização tende a crescer. 
Aliás, o investimento em BDRs pode ser uma 
forma bastante interessante de diversificação 
da carteira do investidor, vez que este traz em 
seu bojo uma proteção intrínseca às oscilações 
do mercado, pois quando o dólar valoriza, os 
ativos brasileiros consequentemente desvalo-
rizam, em termos absolutos e, quando o dólar 
desvaloriza, o Ibovespa acaba, automaticamen-
te, valorizando”, finaliza o advogado. 

Fonte e mais informações (https://gvmad-
vogados.com.br/advogado/).

Estados Unidos e, também, com a taxa de 
câmbio do dólar para o real. “É uma tênue, 
mas importante diferença”, afirma. O investi-
mento em BDRs pode ser muito atrativo, uma 
vez que não é preciso se preocupar com taxas 
decorrentes da transferência de recursos ao 
exterior, pois os títulos são cotados em reais. 

Mais que isso, para a aquisição de BDRs 
sequer há a necessidade de abrir uma conta 
em uma corretora estrangeira e realizar uma 
remessa internacional. “A autorização da CVM 
para todos os tipos de investidores representa 
grande avanço para a disseminação das BDRs, 
como ocorre em outros países, pois elas pas-
sam a ser classificadas como nível I, II ou III”, 
comenta Guimarães. Outro exemplo de como 
foram flexibilizadas, positivamente, as normas 
para a utilização do instrumento do BDR como 
veículo de investimento diz respeito à sua 
forma de emissão. 

Agora, ele poderá ser lastreado por ações 
do emissor cujos ativos ou receitas sejam 
de propriedade do emissor estrangeiro no 
Brasil, por títulos emitidos por companhias 
brasileiras ou, ainda, por títulos de dívida. 
Antes da reforma, apenas ações emitidas por 
companhias abertas, ou similares, com sede e 
ativos principalmente localizados no exterior 

podiam ser usadas como lastro para transações 
de títulos brasileiros. 

Ao investir em BDRs, no momento em que 
a companhia apresenta um balanço positi-
vo e possui lucro a ser distribuído para os 
acionistas, os detentores de BDRs também 
recebem estes dividendos, que nada mais 
são do que parcelas do lucro da companhia. 
Ademais, além dos níveis I, II e III, existem os 



Como a pandemia fez 
soluções colaborativas 

se tornarem regra, 
não exceção

Desenvolver uma 
solução, por definição, 
é criar respostas para 
uma questão

Quando pensamos em 
soluções inovadoras, 
olhamos para formas 

inéditas ou pouco exploradas 
para resolver problemas. Ne-
nhum evento recente levou a 
uma proliferação tão grande 
de problemas como a crise 
do novo Coronavírus, que no 
Brasil explodiu em meados de 
março e se agravou nos meses 
seguintes. 

Atores de todas as esferas 
e setores sofreram traumas 
violentos e foram obrigados 
a rapidamente encarar uma 
nova realidade enquanto ainda 
tentavam entender como seria 
o novo cenário, qual o tamanho 
dos estragos causados e qual a 
melhor forma de se proteger. 
Nesse processo, mais ou me-
nos doloroso de acordo com o 
setor observado, surgiram as 
soluções e, forçosamente, os 
aprendizados. Responsável 
por garantir a produção e o 
abastecimento de alimentos, 
o agronegócio foi considerado 
essencial desde o princípio da 
pandemia. 

No Brasil, excetuando epi-
sódios de falta de itens em 
supermercados no começo 
da crise, causados não por 
uma ruptura na cadeia e sim 
por uma demanda irracional 
momentânea, não houve de-
sabastecimento. A FAO têm 
alertado frequentemente so-
bre a necessidade de o planeta 
desenvolver sistemas mais 
resilientes para abastecer a 
população. Buscar formas de 
garantir esse abastecimento 
foi uma das prioridades do 
agronegócio brasileiro como 
um todo desde o início da crise. 

Não só era preciso garantir 
que a produção do campo con-
tinuasse chegando à cidade, 
mas logo notou-se que os prin-
cipais obstáculos ao trabalho 
dos agricultores - dificuldades 
com logística, comercialização, 
fluxo de caixa, questões traba-
lhistas e regulatórias, busca 
por insumos, assistência - não 
poderiam se agravar de tal 
maneira que inviabilizassem 
sua forma de sustento. 

Diante do problema, uma das 
soluções possíveis era contar 
com a ajuda de quem já enten-
dia e trabalhava para resolver 
essas dores. Em conjunto com 
a aceleradora AgTech Garage, 
a Bayer desenhou uma inicia-
tiva para convidar startups a 
ajudar os produtores durante 
o período mais crítico da 
pandemia. Em menos de uma 
semana foi projetado o “Desa-
fio Covid-19: Soluções Digitais 
para o Agronegócio”. Na sequ-
ência, a iniciativa ganhou força, 
agilidade e visibilidade com a 
colaboração essencial de ou-
tros parceiros, o marketplace 
Orbia e a instituição financeira 

cooperativa Sicredi. 
Foi esse trabalho conjunto 

que permitiu que cerca de cem 
startups atendessem a chama-
dos por interessadas e que 20 
delas, cujas soluções estavam 
maduras e prontas para serem 
disponibilizadas aos agricul-
tores, fossem selecionadas. 
O mais importante: todos os 
envolvidos se dispuseram a tra-
balhar gratuitamente, para que 
produtores pudessem acessar 
as soluções sem custo. Dessa 
forma, o projeto ganhou escala 
e se tornou realmente efetivo 
para quem mais necessitava. 

A iniciativa duraria dois 
meses, mas foi estendida 
devido ao interesse crescente 
e aos feedbacks enviados por 
quem utilizava o serviço das 
startups. Resultado: além dos 
mais de 9.000 acessos ao De-
safio Covid-19 na plataforma 
Orbia, mais de 300 resgates 
efetuados e mais de mais de 
1,3 milhão de visualizações 
dos vídeos sobre o projeto no 
canal FieldView TV ™, ficou 
evidente o interesse do produ-
tor rural por soluções digitais 
que resolvam seus problemas, 
sejam eles causados por um 
vírus desconhecido ou não. 

Momentos extremos como 
o atual exercitam também o 
senso de responsabilidade. 
Cabe àqueles mais bem-es-
truturados, com capilaridade 
e respaldo da sociedade, guiar 
o diálogo entre diversos atores 
em busca das novas soluções. 
É papel de empresas líderes 
como a Bayer tirar projetos 
do papel que possam alcançar 
de forma relevante quem mais 
precisa, seja de maneira mais 
pontual como no Desafio Co-
vid-19, seja em caráter perene 
como no ConectarAGRO, asso-
ciação civil sem fins lucrativos 
que busca ampliar a cobertura 
de rede no campo brasileiro. 

Se tantas mudanças positi-
vas são possíveis empurradas 
pela chegada de um fator 
extremamente negativo como 
uma pandemia, quanto pode-
mos avançar em condições 
favoráveis? Quantos fazendei-
ros mais estariam dispostos a 
digitalizar sua lavoura se não 
carecessem de infraestrutura 
de rede no campo? 

Ainda há muito a se solucio-
nar e, principalmente, muito a 
se aprender. Processos amplos 
e colaborativos não podem se 
tornar exceções reservadas a 
períodos difíceis como uma 
pandemia. Quando vierem os 
dias mais calmos - e eles virão 
-, será preciso relembrar toda 
a força e potencial transforma-
dor de soluções desenvolvidas 
a partir da inovação aberta e 
lembrar de seu papel absolu-
tamente fundamental para a 
produtividade do agronegócio 
em nosso país.

(*) - É líder de Inovação Aberta da 
divisão agrícola da Bayer para a 

América Latina.

Dirceu Ferreira Júnior (*)
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Companhia Importadora
e Comissária - COIMCO

CNPJ - 61.346.284/0001-67
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs. Acionistas e Diretores, a se reunirem no dia 24/11/2020 as 14hs. em
1º chamada e as 14:30 hs, em 2º chamada, para reunião aonde serão discutidos os
seguintes assuntos: 1) aprovação de contas do exercício social encerrado em 31/12/2018,
31/12/2019; 2) Eleição da diretoria; 3) assuntos diversos. São Paulo 12/11/2020,
Evandro Luiz Bertolini - Departamento Administrativo.                               (12, 13 e 14)

IGESP S/A-Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de SP 

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os senhores acionistas a comparecerem no dia 25.11.2020 às 14h00 na Rua Dr. Seng, 320 - 2º 
subsolo - no bairro da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da AGO, a fim de reunidos de-
liberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia 
anterior; 2) Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2019; 3) Outros As-
suntos de interesse da Instituição. São Paulo,15 de Novembro de 2020. Fernando José Moredo - Presidente.

2ª VARA EMPRESARIAL - COMARCA DE BELO HORIZONTE. PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO (PJE) nº 5125138-16.2019.8.13.0024. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GLOBAL
TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - CNPJ nº. 04.342.071/0001-23.
Bel. Adilon Cláver de Resende, Juiz de Direito, da 2ª Vara Empresarial desta Capital em pleno
exercício de seu cargo, na forma da lei, etc. Faz saber a todos, nos termos do art. 36 da lei. nº
11.101/2005 que, pelo presente edital, fica convocada ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, cuja
realização não se dará antes de quinze dias da data de publicação deste edital, a realizar-se na
Associação Médica de Minas Gerais, localizada na Avenida João Pinheiro, nº 161, bairro Centro,
nesta capital, com capacidade para 163 pessoas. A assembleia ocorrerá em primeira convocação, às
14:00 horas do dia 30 de novembro de 2020, e, em segunda convocação, às 14:00 horas do dia 14
de dezembro de 2020, no mesmo local, com a finalidade de deliberar sobre a aprovação do plano de
recuperação judicial, ou outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, é expedido o presente edital. Belo Horizonte, aos 9 de novembro de 2020.
Anadyr Baeta Nunes, Escrivã Judicial, por determinação do Juiz de Direito.

CPE - Companhia de
Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31/07/2020

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 9:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, em sua sede social na Avenida Paulo Ayres nº 230,
sala 03, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo prévia convocação, sob a Presi-
dência do Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana e secretariada por mim Alessandro Arduini, com a presença
de todos os conselheiros para apreciar e deliberar especificamente sobre a eleição da Diretoria Execu-
tiva da Sociedade. Foram reeleitos por unanimidade, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Riccardo
Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91e para o cargo de Diretor Vice Presidente o Sr. Vitor Luiz Taddeo
Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00, e ainda eleito para o cargo de Diretor Antonio Afonso
Simões, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito
na OAB/SP sob o nº 51.078 e no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87 todos residentes e domiciliados na
Capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo que exercerão seus cargos independentemente de remuneração.
A declaração de desimpedimento assinada pelos diretores reeleitos e pelo diretor eleito se encontram
arquivadas na sede da sociedade. Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr.
Presidente concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e
assinada por todos os presentes. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Alessandro
Arduini - Secretario da mesa, Alessandro Arduini, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo
Arduini, Harry Eugen Josef Kahn, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz
Taddeo Mammana. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da
Serra, 31 de julho de 2020. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Alessandro Arduini -
Secretário da mesa. JUCESP nº 403.671/20-6 em 30/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Os recursos poderão 
ser transferidos entre 
contas corrente ou 

poupança em poucos segun-
dos, a qualquer hora do dia 
ou da noite, sem custo para 
pessoas físicas e a taxas po-
tencialmente menores que 
os atuais TED e DOC para 
pessoas jurídicas. 

O cadastro será simplifi-
cado, basta escolher apenas 
uma informação, como CPF, 
número do celular, e-mail ou 
senha aleatória criada pelo 
próprio Pix, que funcionará 
como a sua chave de acesso 
para pagar ou receber. É 
essa vinculação de dados 
que exige que os operadores 
se adequem à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) e 
que o usuário tenha atenção 
redobrada na sua utilização. 

“As transações financeiras 
utilizam dados pessoais, 
portanto a LGPD é válida 
como um todo também 
para o sistema Pix, es-
pecialmente o Parágrafo 
único da Seção III Artigo 
44, que estabelece que as 
empresas devem responder 
pelos danos decorrentes da 
violação da segurança das 
informações”, destaca o 
Coordenador dos cursos de 
TI do Centro Universitário 

Os recursos poderão ser transferidos entre contas corrente ou 
poupança em poucos segundos.
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WHITEHOUSE HOLDING S.A.
CNPJ/MF 17.551.737/0001-03 - NIRE 35.300.451.589 -  Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 24/07/2020
Data, Hora e Local: 24/07/2020, às 11 horas, na sede social, Avenida Paulista, nº 2.073, Edifício Horsa II, 15º andar, conj. 1501, 
Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01311-940. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Sylvio 
Wagih Abdalla Junior. Secretário: Sylvio Wagih Abdalla. Deliberações: a) A aprovação da prestação de contas da adminis-
tração e das demonstrações financeiras e notas explicativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019; b) Destinação 
do resultado líquido do exercício no valor de R$ 1.796.912,35, verificado no Balanço Patrimonial de 31/12/2019, distribuídos 
aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações. c) a destinação de R$ 703.087,65 de lucros acumulados de 
exercícios anteriores da Companhia, a serem distribuídos aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações; 
Encerramento: Não mais havendo. JUCESP nº 398.913/20-1 em 24.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pagamento instantâneo não dispensa 
direito à proteção das informações

Previsto para entrar em operação na próxima segunda-feira (dia 16), o Pix – novo sistema de pagamento 
instantâneo criado pelo Banco Central – promete facilitar a vida de usuários e empresas

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016362-73. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o)corréu Gheison Moura Souza CPF/ME Nº029.066.526-44, que por este juízo 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Adidas AG e Outros. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo (art.513,§2º, IV, CPC), foi determinada 
a sua Intimação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e do bloqueio realizado pelo 
sistema Bacenjud no valor de R$ 680,93. bloqueado nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil, Conforme fls. 297, bem como para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias que 
começara a fluir após o decurso de prazo deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Dicas de segurança no 
sistema Pix:
	 •	A	 chave	 que	 utilizar	

no Pix deverá ficar em 
repositório seguro, caso 
contrário, alguém po-
derá assinar e realizar 
transações por você;

	 •	Amplie	 a	 segurança	 do	
seu dispositivo utilizan-
do o recurso de dois fa-
tores de autenticação, de 
preferência incluindo a 
biometria, o que dificulta 
a utilização indevida;

	 •	Não	abra	links	enviados	
por sites financeiros. Em 
caso de dúvida, contate 
o seu banco. O mesmo 
cuidado vale para todas 
as mensagens de fontes 
não confirmadas recebi-
das por qualquer canal. 
Se não tiver certeza da 
veracidade do remeten-
te, não abra;

	 •	Tenha	atenção	redobrada	
com o recebimento de 
QR Codes falsos. Ao ler o 
código com a câmera do 
seu celular, se o link de 
acesso exibido não for de 
fonte conhecida, não abra 
e confira com o remetente.

Para mais informações, 
acesse (www.bcb.gov.br/
estabilidadefinanceira/pix).

UniMetrocamp, Ronaldo 
Barbosa. 

“Os operadores do Pix têm 
responsabilidade tecnológi-
ca e legal, devendo utilizar 
processos robustos para 
evitar sanções decorrentes 
da guarda inadequada  das 
chaves e quaisquer outros 
dados sensíveis que venham 
a público”, diz, acrescen-
tando que o Pix utiliza au-
tenticação e criptografia da 
conexão, além da assinatura 
digital das mensagens com 
certificados digitais ICP
-Brasil no padrão SPB, ou 
seja, um nível de segurança 
semelhante aos sistemas 
financeiros já existentes.  

Se houver o vazamento 
das chaves e outras infor-
mações decorrente de mau 
uso – como, por exemplo, a 
ausência de medidas de se-
gurança no acesso ao celular 
–, o usuário também poderá 
ser responsabilizado. “Se an-
tes tínhamos problemas com 
código de barras de boletos 
falsificados, é possível que 
agora passemos a receber QR 
Codes falsos, já que a geração 
deste tipo de código é uma 
das opções do Pix”, alerta 
Barbosa. “É necessário redo-
brar a atenção e usar todos 
os meios de proteção ofere-
cidos pelos aplicativos e por 
seu dispositivo”, completa. 

Black Friday: entenda como o atendimento 
digital pode ajudar sua empresa

Os clientes se preocupam mais com o atendimento que recebem 
do que com o produto de fato.
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bilhões de pedidos na Black Friday. O evento é um dos 
mais importantes do país, quando o assunto é promoção ou 
descontos, pois grande parte dos brasileiros esperam a data 
para comprar itens que tanto desejam. Mas, por detrás de 
grandes promoções, existem enormes problemas. A maioria 
dos empresários e donos de comércio aproveitam a opor-
tunidade para vender mais e atrair novos clientes, porém, 
alguns acabam com prejuízos e crises de relacionamento 
com os antigos e novos consumidores. 

Na Black Friday de 2019, foram registradas mais de 121 
mil reclamações, segundo dados do Reclame Aqui. Já ficou 
mais do que claro que as empresas precisam se preparar para 
esse momento e existem alguns métodos que são capazes de 
prevenir o problema e, caso ele venha a acontecer, também 
conseguem gerenciar a crise, como, por exemplo, o atendi-
mento digital. De acordo com levantamentos realizados pela 
ABComm e pela consultoria Ebit/Nielsen, o faturamento da 
Black Friday 2020 será maior que no ano passado, quando 
bateu recorde nas vendas online. 

Dentre os motivos que explicam o crescimento, o principal 
deles é unânime: o isolamento provocado pela pandemia de 
COVID-19, que já preparou o consumidor para as compras 
virtuais. Por conta dessa expectativa do aumento de vendas, 
os profissionais que atuam com atendimento digital estão 
trabalhando há um bom tempo para evitar que seus clientes 
passem por crises na data das promoções.

“Nessas épocas, os tráfegos dos sites se multiplicam e o 
servidor, se não estiver preparado, pode não aguentar. Além 
disso, com tantos chamados, a central de relacionamento fica 
travada, piorando ainda mais a experiência do cliente na hora 
da compra. Pensando nisso, estamos nos preparando há um 
tempo para deixar todo o sistema perfeito e, também, para 
nosso cliente ter sucesso na data”, afirma Diego Freire, CEO 
da Huggy, plataforma especialista em atendimento digital. 

O atendimento digital pode evitar essas situações, pois 
possui benefícios essenciais para esse segmento. O primeiro 
é a agilidade, na qual é possível descongestionar o serviço 
pela automatização de processos com o uso de chatbots. 
“Essa função é capaz de atender diversos consumidores ao 
mesmo tempo, evitando demoras no atendimento, uma das 
maiores reclamações apresentadas as empresas”, comenta. 

O registro de conversas também é muito útil nesse caso, 
além de armazenar informações caso seja necessário para 
comprovar algo, é uma forma de entender o que o cliente 
quer e reavaliar as estratégias. “A utilização de multicanais 
é um método de atingir inúmeros compradores e usuários 
do seu serviço, onde quer que eles estejam, seja no Face-
book, Telegram, ou WhatsApp, além disso, pode ser usado 
para se comunicar de maneira mais facilitada com eles”, 
explica Freire. 

Durante essa datas, como é o caso da Black Friday, oferecer 
um canal 24 horas é um diferencial que o atendimento digital 
possui. Porque assim, evita-se perder possíveis clientes. No 
final, além de ter conseguido gerenciar crises, você pode 
usar os dados coletados por esse novo meio de atendimento, 
para criar relatórios e possíveis estratégias para o futuro, a 
fim de garantir que sua marca continue crescendo. 

“Essa é uma ótima forma de fidelizar os clientes, até por-
que vivemos em uma nova era, a do consumidor 4.0, que 
se preocupa cada vez com o atendimento que recebe, do 
que com o produto de fato. E uma vez que eles tenham sido 
agradados, retornarão mesmo que não haja descontos”. O 
CEO deixa a dica final: aproveite o momento para mostrar 
o valor de sua empresa.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001772-79. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Diego Dantas Pantaleome, na pessoa de seu representante 
legal Diego Dantas Pantaleo que Asics Corporation e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c 
Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 20.000,00, pois os 
requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Adidas´´ e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os 
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias.  Proc. 1003413-52.2020.8.26.0309. O(a) MM. Juiz(a) de direito da 
2º VC, do Foro de Jacareí, estado de SP Dr(a). Maurício Brisque Neiva, Juiz de direito da lei, etc. 
Faz Saber a(o) Global Prime Comercio e Transportes Ltda, CNPJ Nº:22.390.261/0001-06 que lhes 
foi proposta ação de Monitória requerida por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A, alegando em síntese: objetiva receber a quantia de R$  15.917,31, Referente a fatura de nº 
314309 21 0, com vencimento em 20/02/2018, Fatura de nº 322378979, com vencimento em 
20/03/2018, fatura de Nº 322378979, com vencimento em 20/04/2018, e fatura de Nº 1865793668, 
com vencimento em 20/10/2018 vencidas e não pagas. devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não  sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital. por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Jacareí, 02 de Novembro de 2020 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc.0044455-46.2020.8.26. 0100. A Dra. Flavia Poyares Miran 
da, Juíza de Direito da 28º VC do Foro da Capital /SP. Faz Saber a Criações Donny Ltda, CNPJ/ME 
Nº 18103168/0001-98, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Adidas AG e 
Outras, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
326.885,69 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

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

 F
A7

7-
D

34
5-

03
4C

-E
57

2.



Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 13 de novembro de 20206

Gastão Mattos (*) 

O ano de 2020 marca a celebração de 10 anos da BF no 
país, cuja ideia partiu do publicitário Pedro Eugênio, do 
site Busca Descontos. Ele percebeu que no segmento de 

vendas online havia demanda para a criação de datas propensas 
ao consumo, além das tradicionais datas de varejo como Natal, 
Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados. Havia também 
o Dia do Consumidor, assim como os aniversários das lojas e 
liquidações sazonais, como outros artifícios para a promoção 
das vendas. 

Pedro Eugênio apostou num mote improvável e acertou em 
cheio: buscou uma data tradicional do calendário norte-americano, 
a Black Friday, caracterizada como a sexta-feira que sucede o Dia 
de Ação de Graças, ou Thanksgiving Day, (que sempre ocorre na 
última quinta-feira de novembro). Por ser uma "ponte de feriado" 
e ocorrer aproximadamente um mês antes do Natal, o varejo 
americano percebeu que poderia iniciar suas promoções de final 
de ano nesse período, ao aproveitar que as pessoas estariam de 
folga e, portanto, mais propensas ao consumo. 

No Brasil não existe qualquer significado comemorativo para a 
BF. Trata-se de uma data de consumo que encontrou na necessi-
dade do varejo online em antecipar a alta e concentrada demanda 
de vendas do Natal, cujo intuito era suavizar o impacto de pressão 
sobre as entregas. Grandes lojas online aderiram massivamente 
à data, permitindo que, em poucos anos, o volume de vendas 
superasse as vendas do Natal. 

O fenômeno atingiu tamanha proporção, que expandiu do 
online para o comércio físico já há alguns anos, até absorvendo 
os setores de prestação de serviços como venda de manutenção 
de veículos, ofertas de estadias em hotéis, cabelereiros, venda de 
seguros, entre outros. Em 2020, além do marco do aniversário 
de 10 anos da BF no país, a data apresenta um contexto único, 
caracterizado pela aceleração das vendas por canais online face 
o isolamento provocado pela pandemia do Coronavírus: para 
efeito de comparação, em 2019 a Black Friday representou 17% 
do volume total de transações no varejo brasileiro. 

Somente no período de janeiro a junho, o montante alcança-
do pelas compras online foi de 25% de acordo, com a ABECS 
(Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 

A Black Friday (BF) já era a principal data do comércio eletrônico no Brasil, tornando-se um fenômeno interessante de propensão ao 
consumo. Por não ser atrelada a qualquer data comemorativa tradicional do segmento, sua amplitude, - inicialmente focada 

no comércio online -, expandiu fronteiras alcançando o varejo físico nos últimos anos. 

Foto de Gustavo Fring no Pexels

 • O custo de operação é inferior a qualquer outra forma de 
pagamento; 

 • A expectativa de conversão de vendas é superior a do débito 
online - que está hoje na média de 30% (isso mesmo, de cada 
10 pessoas que optam por pagar no débito em lojas online, 
apenas 3 conseguem efetivar a transação); 

 • Potencial de inclusão de novos consumidores nas vendas 
online, afinal quem não tem cartão de crédito ou débito 
estava, até então, restrito às compras via boleto. 

No entanto, existem vários pontos de atenção sobre a iniciação 
do PIX no comércio: 

 • Disponibilidade e desempenho transacional: no dia 5 de 
outubro - data na qual o BC iniciou o processo de cadastra-
mento das chaves PIX - vários transtornos operativos foram 
observados na performance de uso dos apps bancários devido 
a prováveis congestionamentos no processo de onboarding do 
cadastro. Considerando que o fluxo de cadastramento é muito 
mais simples do que aquele observado no fluxo transacional, 
uma "luz amarela" paira sobre a possível performance do PIX, 
uma vez que teremos um consumo fortemente concentrado 
nos picos das 24 horas da BF; 

 • Desempenho de adesão: se está clara a alta propensão 
dos lojistas em ofertar o PIX como forma de pagamento, não 
se pode ter a mesma certeza da propensão do consumidor 
em usar essa nova forma de pagar nos comércios. Conside-
rando que os débitos (bandeiras + soluções proprietárias) 
representam 10% dos pagamentos em lojas online e que os 
boletos somam mais 10% das vendas efetivas, o marco de 
análise para a performance do PIX em novembro é observar 
o quanto destes 20% das vendas online ele vai absorver 
em sua estreia de mercado. Para os entusiastas do PIX, 
20% é pouco, já para os conservadores, se esta forma de 
pagamento superar 2% nas formas de pagar na largada já 
será relevante; 

 • Validação de todo o processo na cadeia de vendas: 
não é somente o fluxo transacional do PIX que precisa ser 
validado, afinal ele vai se "encaixar" em um processo altamente 
complexo, envolvendo bancos, adquirentes, sub-adquirentes, 
gateways de pagamento, plataformas, sistemas de gestão 
(ERP), conciliadores de pagamento, entre outros. Todos 
os elos dessa cadeia precisam estar preparados para a nova 
modalidade. Será um teste sensível de todo o processo amplo 
de vendas; 

 • Segurança: este é um tema muito sensível, pois trata-se de um 
dos pilares mais importantes no valor entregue por qualquer 
forma de pagar. No PIX, diferentemente do que ocorre nos 
cartões de crédito, se uma fraude for observada, o prejuízo 
não é do lojista e sim do consumidor e/ou seu banco emissor. 
Assim como a nova forma de pagar despertou interesse de 
toda a cadeia de valor do comércio, ela certamente será alvo 
de fraudadores - o que desperta grande atenção dos agentes 
de segurança, sobretudo ligados aos bancos. 

Por todos estes fatores, a BF 2020 será única. Com certeza ela 
já pode ser classificada como um alvo de interesse para análise 
e perspectivas para sua evolução no Brasil nos próximos anos. 
Novos métodos de pagamento, novos hábitos de compra e con-
sumo, e novo público são alguns dos ingredientes que tornarão 
essa Black Friday histórica, tanto para os compradores quanto 
para os varejistas - e ambos os lados terão muitas lições para 
assimilar visando 2021. 

(*) - Bacharel em Engenharia com pós em Engenharia de Produção, ambas pela 
Poli/USP, é líder da IDid no Brasil, plataforma de autenticação de pagamentos 

(http://useidid.com/).

Serviços). Nos últimos 10 anos, ano a ano, as vendas da BF no 
online superaram expectativas e volumes anteriores. Neste ano 
devemos ter um salto ainda maior, pois embora observemos a 
flexibilização no funcionamento do comércio físico nos grandes 
centros de consumo, teremos mais consumidores adaptados 
ao online, dada sua praticidade e conveniência - além da atual 
necessidade. 

Somado a isso, teremos a chegada de um novo meio de paga-
mento, o PIX, que se tornará ativo a partir de 16 de novembro, 
dias antes da BF 2020. O PIX trará uma série de benefícios para 
consumidores, entre eles mais uma alternativa de pagamento, 
facilidade e menor custo. Para os lojistas, o PIX traz inúmeros 
motivos para adesão: 

 • É operativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com liqui-
dação instantânea. Ou seja, a loja recebe imediatamente o 
pagamento, tão logo o consumidor autorize a transferência; 

 • Por sua efetividade online, o PIX elimina a necessidade de 
a loja reservar no estoque o item vendido e esperar pela 
confirmação do pagamento (diferente do que ocorre com os 
boletos, onde a espera pela confirmação pode ser superior a 
48 horas, causando um sério impacto na gestão do estoque 
em datas promocionais). Um item reservado - e depois não 
vendido pela não confirmação do pagamento - pode ser uma 
perda irreversível de faturamento, além dos custos de gestão 
dos estoques; 
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Acolher 
para equilibrar

Há mais de sete 
meses vivendo uma 
pandemia, algumas 
situações já foram 
estabelecidas como 
rotina

Mas isso é também 
passageiro (acre-
dite!). Tudo pode 

mudar novamente. E sem 
aviso prévio. Certamente 
você tem colaborado muito 
para minimizar as sequelas 
avassaladoras deste momen-
to - respeita o distanciamento 
social, segue os protocolos 
de higienização, usa máscara 
etc. Sua atitude perante o que 
está posto surtiu e ainda surte 
um efeito bastante positivo 
no coletivo. 

Em meio a tantos aconteci-
mentos dentro e fora de seu 
universo particular, como en-
contrar equilíbrio emocional, 
a mais justa equação? Essa é 
uma pergunta cuja resposta 
só você pode dar e ela será 
única e exclusivamente sua 
- com sua identidade, ne-
cessidades, dores e história 
de vida. 

Aqui no meu mundo, temos 
aproveitado mais momen-
tos juntos em família. Nos 
jantares, por exemplo, nem 
sempre conseguíamos reunir 
todos; isso agora é possível. 
Jogos de tabuleiro aos sába-
dos à noite têm garantido um 
pouco de diversão, andamos 
de bicicleta nos fins de sema-
na e fazemos eventos virtuais 
com o restante da família para 
amenizar a saudade. 

Tenho observado um mo-
vimento muito maior das 
pessoas - e aqui falo como 
líder de RH e também como 
cidadã - na busca por autoco-
nhecimento. Algo necessário 
para qualquer fase da vida, 
mas que, agora em que as 
emoções parecem estar à flor 
da pele e ganham proporção 
e intensidade bem maiores 
do que o habitual, torna-se 
imprescindível. 

Podemos nos sentir, por 
vezes, apáticos ou à beira de 
um colapso mental, ansiosos 

por respostas imediatas para 
tudo, com medo do futu-
ro; afinal, as mudanças ao 
longo desses meses foram 
muitas e as adaptações que 
tivemos de fazer também, e 
tudo isso gera no corpo uma 
sensação de exaustão, como 
se estivéssemos doentes ou 
sem dormir (ainda que depois 
de uma boa noite de sono). 
Para qualquer uma dessas 
situações, falar será sempre 
a melhor solução. 

Compartilhar seus sen-
timentos com um médico, 
um familiar, um amigo, um 
gestor, é de extrema im-
portância. E aqui entendo 
acolhimento como a palavra 
da vez - tanto para os seus 
sentimentos quanto para o 
que o outro lhe confessa ou 
demonstra. 

Empatia e sensibilidade 
também caminham lado a 
lado com isso. Colocar em 
prática a habilidade de escuta 
ativa - ouvir, procurar enten-
der - para só então responder. 

Como companhia, que 
desde o início colocou as 
pessoas no centro de tudo, 
entendemos que esse deva 
ser o norte para cada um 
e, principalmente, para os 
gestores, que se depararam 
com uma nova missão para 
conduzir suas equipes. 

Nesse sentido, estimula-
mos que eles criassem uma 
cultura de empoderamento, 
gentileza e cordialidade en-
tre as pessoas por meio de 
feedbacks e de uma relação 
que priorize transparência, 
honestidade e confiança. 

Promovemos ações que 
falaram sobre saúde mental, 
demos continuidade às aulas 
de ioga e meditação, e, claro, 
nós nos mostramos atentos a 
alguma necessidade específi-
ca dos nossos colaboradores. 
O que estamos vivendo é algo 
inédito para todos. Precisa-
mos estar suficientemente 
saudáveis para conseguirmos 
enfrentar os desafios que a re-
alidade pós-pandemia vai nos 
apresentar, seja no ambiente 
corporativo, seja fora dele. 

(*) - É Diretora de RH da Zoetis Brasil. 

Ana Avelar (*)
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Muitos desejam aprender em seu próprio ritmo, dependendo de suas necessidades de 
desenvolvimento e interesses.

pontomais.com/reprodução
Uranio Bonoldi (*)

 

A falta de investimento no de-
senvolvimento de carreira é 
um dos principais motivos 

da resignação do funcionário na 
empresa, já a oportunidade de 
aprender é um dos principais 
motivos pelos quais as pessoas 
aceitam uma oferta de trabalho. 
O aprendizado no trabalho é uma 
mistura de treinamento técnico 
e aprendizado através de outras 
pessoas. 

Isso porque normalmente, adqui-
rimos conhecimentos, habilidades 
e conselhos observando colegas de 
trabalho resolvendo problemas e 
interagindo em um ambiente de 
escritório. Então, como podemos 
garantir o aprendizado contínuo 
quando os espaços comuns de 
escritório são retirados? No fu-
turo, essa é uma questão que as 
equipes de RH, líderes e os ge-
rentes deverão trabalhar juntos, 
para garantir que os funcionários 
tenham a oportunidade de desen-
volvimento de carreira enquanto 
trabalham remotamente. Aqui es-
tão três maneiras de incorporar o 
aprendizado no local de trabalho: 

 1) Crie uma cultura de apren-
dizagem contínua - O RH 
pode conduzir essa evolução 
de aprendizado, mas essa 
prática exige a adesão de 
todos os interessados - exe-
cutivos, gerentes e demais 
colaboradores. É essencial 
facilitar o gerenciamento 
de desempenho. Os geren-
tes podem elaborar planos 
de desenvolvimento com 
funcionários remotos para 
abordar o aprendizado das 
habilidades exigidas agora 
e mapear as habilidades que 
serão necessárias no curto, 
médio e longo prazos. 

 2) Capacite os funcionários 
para liderar sua própria 
aprendizagem - Muitos 
desejam aprender em seu 
próprio ritmo, dependendo 
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Como incentivar o aprendizado 
contínuo ao trabalhar remotamente
Oportunidades de aprender e se desenvolver são características de um ótimo lugar para se trabalhar

de suas necessidades de de-
senvolvimento e interesses. 
Porém, ainda é importante 
que os gerentes sugiram 
maneiras de melhorar e 
reservem um tempo para 
verificar o aprendizado de 
sua equipe e oferecer novos 
desafios e oportunidades. 
Principalmente agora, com 
uma série de distrações em 
casa, os funcionários remotos 
precisam do apoio de líderes 
para criar espaço e tempo 
para aprender. 

  Para reduzir o atrito, o apren-
dizado deve ser integrado 
às atividades diárias e estar 
disponível em qualquer lugar, 
em qualquer dispositivo. Para 
atender a essas expectati-
vas, as organizações estão 
empregando ferramentas de 
colaboração, aprendizagem 
multifuncional baseada em 
projetos, criando mercados 
de aprendizagem online e 
fóruns de mentoria estrutu-
rados. 

 3) Una o aprendizado ao 
desenvolvimento de car-
reira - Como líder, seja 
proativo ao conectar clara-
mente as oportunidades de 

aprendizagem com projetos e 
vagas de mobilidade interna 
alinhadas com os interesses 
de carreira dos funcionários. 
Isso ajuda os funcionários a 
ver os diferentes caminhos 
de desenvolvimento de car-
reira disponíveis para eles e 
a identificar as habilidades 
necessárias para chegar lá. 

As atividades de desenvolvimen-
to devem estar alinhadas às futuras 
aspirações de carreira, pois o trei-
namento sem a capacidade de utili-
zar as habilidades aprendidas pode 
desmotivar os indivíduos. Criar 
uma base onde os funcionários 
são apoiados e incentivados a se 
engajar no aprendizado contínuo 
exige tempo, esforço e recursos. 

Porém, quanto mais um fun-
cionário sabe, mais ele se sente 
conectado à organização e moti-
vado para o sucesso. Investir no 
aprendizado contínuo ajudará a 
criar funcionários qualificados e 
engajados que podem ajudar uma 
organização a enfrentar quaisquer 
desafios que o futuro traga. Pense 
nisso! 

(*) - Atua como executivo e também como professor 
para turmas de MBA na Fundação Dom Cabral, é 

palestrante e escritor. Também ministra aulas para 
executivos sobre poder e tomada de decisão (www.

uraniobonoldi.com.br).


