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Com a proximidade da Black Friday, diversas empresas têm divul-
gado promoções dos seus produtos. Para evitar contratempos nas 
compras, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São 
Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e 
órgão delegado do Inmetro, divulga dicas importantes para o consu-
midor. O primeiro passo é obter informações sobre a loja ou empresa 
que está realizando a venda, inclusive, na venda online. É importante 
o consumidor ficar atento aos detalhes do produto, principalmente, 
brinquedos, eletrodomésticos e produtos têxteis.   

Compra de produtos na Black Friday

As crianças são conhecidas por fazer muitas perguntas. Estudos 
mostram que são mais de 300 por dia, sobre os assuntos mais variados. 
Todos esses “porquês” são motivados pela curiosidade em aprender 
sobre o mundo em que vivem, por isso é muito importante que os pais 
estejam prontos para responder e até mesmo incentivá-las a continuar 
perguntando. Como isso pode ser feito? Fazer perguntas em troca é 
uma boa tática para estimular os filhos a aprender e refletir sobre o 
que vivenciam e sentem.   

Perguntas ajudam no relacionamento com crianças

A pandemia abriu os horizontes para diversos tipos de investimentos 
ao redor do mundo. Afinal, já que 2020 está perdido, porque não nos 
planejarmos para o próximo ano? Para quem é investidor, existem 
algumas áreas que surgem como oportunidades de negócios em 
meio à crise, como a dolarização do patrimônio. Alexandre Fraga, 
empresário e consultor imobiliário nos EUA explica sete motivos 
para investir em um imóvel nos Estados Unidos, mesmo com a alta 
do dólar.   

Investir em um imóvel nos Estados Unidos

Foto de Julia M Cameron no Pexels

Negócios em Pauta

Avião Elétrico
A Embraer e a EDP, empresa que atua em todos os seg-

mentos do setor elétrico brasileiro, firmaram parceria para a 
pesquisa do avião elétrico. Por meio da divisão EDP Smart, a 
multinacional anunciou um aporte financeiro para a aquisição 
da solução de tecnologia de armazenamento de energia e re-
carga do avião demonstrador de tecnologia de propulsão 100% 
elétrica, que utiliza um EMB-203 Ipanema como plataforma 
de testes. O protótipo que já está em desenvolvimento tem o 
primeiro voo previsto para 2021. O processo de eletrificação 
da aviação faz parte de um conjunto de esforços realizados 
pela Embraer e outras empresas do setor aeronáutico com 
vistas a atender compromissos de sustentabilidade ambiental.  

  Leia a coluna completa na página 3

Foto: Divulgação/Embraer

News@TI

“Ela Faz História”

@A nova capacitação do programa “Ela Faz História” 
tem três pilares de conhecimento: educação financeira, 

marketing digital e acesso a fonte de crédito. “Esses três 
componentes ajudam o pequeno negócio a prosperar. Essa 
é a nossa contribuição para tentar ajudar essas mulheres a 
atravessar e a sair mais fortes e com ferramentais digitais 
para combater a crise. Vemos a crise também como uma 
oportunidade para aumentar a digitalização desses negócios, 
que eram mais simples, que não necessariamente tinham 
acesso a essas ferramentas e agora, pelo isolamento social, de 
forma acelerada, acabaram tendo que migrar para o online”, 
afirma a gerente de políticas públicas do Facebook para o 
Brasil e o Cone Sul, Andréa Leal. A inscrição para o curso, 
que é composto por videoaulas interativas, pode ser feita na 
plataforma Tamo Junto, acessando o link: www.tamojunto.
org.br/elafazhistoria.   Leia a coluna  completa na página 2

Divulgação/AI Aliança Empreendedora

O excessivo número de óbitos causados 
pela pandemia da COVID-19 no Brasil 
trouxe uma outra preocupação aos 
familiares das pessoas que se foram: 
a realização obrigatória do inventário, 
procedimento necessário para a partilha 
de bens – e dívidas - do falecido entre 
os herdeiros, que registrou aumento de 
47% na comparação entre os meses de 
março e setembro deste ano, passando 
de 4.111 escrituras para 6.293, maior 
número de inventários registrados em 
um único mês em 2020.

Dados, coletados pelo Colégio Notarial do 
Brasil (CNB/SP), por meio da Central de 

Atos Notariais Paulista, revelam que, de março 
a setembro, os cartórios realizaram 33.065 in-
ventários. Apenas o mês de abril registrou queda 
expressiva, 32,3% na comparação com o mês 
anterior. Já em maio, foi registrado crescimento 
de 27%. Os dois meses seguintes contabilizaram 
aumento, com 29,8% em junho e 31,5% julho. 
Já o mês de agosto teve uma redução de 1,4%.

O inventário extrajudicial que, dependendo da 
complexidade, pode ser concluído em menos de 
um mês, surgiu como alternativa ao então obriga-
tório procedimento judicial, que ainda hoje pode 
chegar a demorar anos. A regra do inventário 
prevê que sua abertura deve ser feita no prazo 
de até 60 dias após a data de falecimento, o que 
pode justificar o aumento no número de atos 
proferidos em setembro deste ano.

“A população deve ficar atenta aos prazos 
legais obrigatórios para a abertura do inventário, 
que preveem multa pelo seu não cumprimento”, 
explica o presidente do CNB/SP, Daniel Paes de 
Almeida, que destaca a possibilidade de reali-
zação do inventário de forma online, por meio 
de videoconferência entre cidadão e Cartório 
de Notas na plataforma (www.e-notariado.org.
br), que agilizou ainda mais a realização do ato 
pela via extrajudicial.

Os tabelionatos de notas realizam o inven-
tário por meio de escritura pública. Para isso, 
é necessário que todos os herdeiros sejam 
maiores e capazes; que haja consenso familiar 
quanto à partilha dos bens; que o falecido não 

Inventários em cartórios de notas de São 
Paulo crescem 47% com impacto da pandemia

tenha deixado testamento – exceção quando o 
documento já estiver caduco ou revogado -, e 
que tenha a participação de um advogado, que 
atuará como um assistente jurídico das partes. 

Caso exista inventário judicial em andamen-
to, os herdeiros podem, a qualquer momento, 
desistir do processo e optar pela escritura de 
inventário extrajudicial.

Para realizar o ato, a família deve apresentar 
os documentos de identificação do falecido e 
a certidão de óbito e de casamento, se houver, 
além das certidões e informações sobre os bens 
e dívidas relacionados ao inventário – certidões 
de imóveis, por exemplo. 

É necessária a emissão da certidão compro-
batória de inexistência de testamento, expedida 
pela central eletrônica do Colégio Notarial do 
Brasil (CNB-CF), e as certidões negativas da 
Receita e da Fazenda Nacional. O preço do 
inventário depende do valor do patrimônio 
deixado e, na maioria dos casos, a quantia em 
cartório, tabelada por lei estadual, é menor do 
que na via judicial.

 
10 Motivos para fazer o inventário 

extrajudicial
1. Agilidade - O inventário extrajudicial é 

mais rápido, mais prático e não necessita de 
homologação judicial.

 
2. Economia - A escritura de inventário 

extrajudicial tem custo baixo e preço tabelado 
por lei estadual.

3. Harmonia - Todos os herdeiros devem 
ser maiores, capazes e estar de acordo com 
a partilha.

 
4. Facilidade - A escritura de inventário pode 

ser utilizada para o levantamento de valores em 
instituições financeiras e transferência de bens 
móveis e imóveis.

 
5. Conveniência - A escritura pública 

pode ser assinada em cartório, no escritório 
do advogado ou em outro local escolhido 
pelas partes, garantindo maior conforto e 
privacidade ao ato.

 
6. Liberdade - É livre a escolha do tabelião 

de notas, independente do local do óbito ou 
do local de situação dos bens deixados pelo 
falecido. 

 
7. Amplitude - O inventário extrajudicial 

pode ser feito ainda que haja testamento caduco 
ou revogado.

 
8. Comodidade - O inventário extrajudicial 

dispensa a necessidade de homologação prévia 
do recolhimento de impostos pela Fazenda 
Estadual.

 
9. Autonomia - Os interessados podem pe-

dir desistência do processo judicial a qualquer 
tempo e optar pela via extrajudicial.

 
10. Independência - Pode ser realizada so-

brepartilha extrajudicial ainda que o inventário 
tenha sido judicial.
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SEIS TENDêNCIAS DO MERCADO 
DE TRABALHO PARA 2021
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AS PROFISSõES QUE gANHARAM DESTAQUE COM A PANDEMIA

Daniel Paes de Almeida, 
presidente do Colégio 
Notarial do Brasil - 
Seção São Paulo.

Apostas pagas com Pix
As apostas nas lotéricas podem ser 

pagas com Pix, sistema de pagamentos 
instantâneos. Segundo o Banco Central 
(BC), sempre que o cliente quiser pagar 
um jogo lotérico, ele terá o Pix como 
opção. “A novidade atende à demanda 
do mercado que solicitava integração 
das lotéricas ao Pix, na qualidade de 
permissionárias da Caixa”, diz o BC. 
O pagamento com Pix já está valendo, 
mas depende das lotéricas estarem 
preparadas para receber por esse 
formato de transação.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/seis-tendencias-do-mercado-de-trabalho-para-2021-as-profissoes-que-ganharam-destaque-com-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-motivos-para-voce-investir-em-um-imovel-nos-estados-unidos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ipem-sp-orienta-sobre-compra-de-produtos-na-black-friday/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/perguntas-diferentes-ajudam-no-relacionamento-com-criancas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-21-a-23-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-a-23-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-a-23-11-2020/
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5 principais tendências de TIC que 
precisam estar no radar em 2021

Todo o tempo, os avanços da tecno-
logia trazem novos e complexos 
desafios rumo à transformação 

digital. Acompanhar as tendências se 
tornou uma dinâmica obrigatória para 
quem precisa melhorar a competivi-
dade dos negócios, reduzir custos e 
melhorar a produtividade. Mas em meio 
a tanta novidade, como saber no que 
realmente apostar em 2021?

Como o próximo ano traz consigo 
grandes promessas de mudanças, 
–impulsionadas principalmente pela 
tecnologia 5G, Internet das Coisas e 
Inteligência Artificial –, o conheci-
mento de todo o ciclo da inovação será 
essencial para balizar tanto a geração 
de oportunidades quando de riscos 
em relação à adaptação da chamada 
convergência.

Trata-se de um processo, segundo 
Eduardo Peixoto, Chief Design Officer 
do CESAR, que passa por três gran-
des fases: educação, experimentação 
e criação de modelos escaláveis. “A 
inovação não é mais essencial apenas 
para otimizar a operação, mas também 
para transformar, gerar novo valor e 
habilitar as empresas a se reinventar 
e sobreviver à destruição e redesenho 
dos mercados”, afirma.

Catharina Gaissler, consultora de 
Estratégia e Inovação da Play Studio, 
concorda com ele. Na avaliação dela, 
saber se adaptar e inovar são caracterís-
ticas que algumas empresas precisam 
desenvolver em todos os momentos. 
Destaca, porém, que durante os pe-
ríodos mais agudos de crise, como a 
provocada pela pandemia, e que não 
tem data para acabar, tais competên-
cias se tornarão fundamentais para 
determinar o sucesso ou o fracasso de 
muitas organizações.

“Mesmo parecendo apenas peque-
nos ajustes, algumas iniciativas vêm 
se transformando no real motivo de 
algumas empresas estarem conseguin-
do passar ilesas, ou no mínimo, menos 
impactadas do que realmente seriam se 
estivessem inertes”, diz.

Por isso, a recomendação é se prepa-
rar para o que der e vier, porque com 
ou sem pandemia, a tão aguardada 
tecnologia 5G, a próxima geração de 
telefonia móvel, vai provocar mudanças 
profundas no mercado. Seu potencial 
de crescimento no volume de dados 
e negócios exigirá das empresas uma 
capacidade ainda maior de coletar, 
tratar e tomar decisões a partir dos 
dados, conforme explica Rodrigo Cunha 
da Neurotech. “Não se pode deixar de 
considerá-la em qualquer planejamen-
to estratégico porque a experiência 
completa deve estar disponível já em 

tativa é que o seu uso aumente ainda 
mais, em diversas áreas da tecnologia 
da informação. Pequenas, médias e 
grandes empresas, estão adotando-a 
em muitos processos, principalmente 
na segurança e na coleta de dados, o 
que ajuda a proteger melhor a rede 
do negócio e as empresas tomarem 
decisões com bastante embasamento 
e análise.

# Realidade aumentada
Assim como a inteligência artificial, 

já existe e faz parte do cotidiano de 
muita gente. Uma das mais famosas 
demonstrações dessa tecnologia é o 
código QR, que pode ser escaneado 
pela câmera do celular e direcionar o 
usuário para um site ou imagem, entre 
outros. A tendência é que esse uso 
aumente ainda mais. Muitas empresas 
já estão testando e muitas outras utili-
zarão para fins comerciais.

# DataOps
Não sendo propriamente uma tecno-

logia, mas uma metodologia, acelera a 
entrega de dados, garantindo a quali-
dade e a acuracidade das informações. 
Ela segue os princípios da DevOps, 
porém aplicadas em times de Big Data 
e consegue unificar fluxos de trabalho 
relacionados a análise de dados e pode 
significar considerável crescimento 
na capacidade de equipes extraírem 
valores de suas bases de dados. Além 
disso, também ajuda a diminuir os 
processos manuais que resultam na 
queda de produtividade.

# Contêineres em nuvem
Sendo uma tecnologia que permite 

o desenvolvimento de um sistema 
operacional totalmente virtual, com 
os contêineres em nuvem ou cloud 
container não precisa de muito 
espaço de armazenamento e é pos-
sível executar e instalar aplicativos 
distribuídos em diferentes lugares. 
Permitem, assim, a criação de solu-
ções escaláveis, com os benefícios da 
computação em nuvem.

Especialistas alertam que investir na avalanche de novidades não basta.  É preciso conhecimento para 
compreender o ciclo da inovação e mensurar riscos e oportunidades

2021, abrindo espaço para a Internet of 
Things (IoT), ou Internet das Coisas, 
no cotidiano do brasileiro”, diz.

Estudo The 5G Economy, realizado 
pela Qualcomm, indica que apenas sua 
cadeia de valor móvel tem possibilida-
des de movimentar algo em torno de 
US$ 3,5 trilhões até 2035, com abertura 
de 22 milhões de postos de trabalho 
no mundo no período. Isso porque ela 
impulsiona a adoção de outras novas 
tecnologias, que conectará desde uten-
sílios domésticos, como a geladeira, até 
roupas e acessórios de moda.

Dessa forma, o acesso ao meio on-
line deixa de ser exclusividade de 
equipamentos eletrônicos, de teleco-
municação e de informática, abrindo 
uma janela de oportunidades para as 
empresas venderem mais e se posicio-
narem melhor na internet. “Graças à 
melhor conectividade oferecida, haverá 
um arsenal de dispositivos interligado 
à web, tornando qualquer objeto uma 
plataforma para marketing, com amplo 
uso de realidade virtual”, diz Thiago 
Cavalcante, diretor de atendimento 
e novos negócios na Inflr e Adaction 
Brasil.

Os especialistas alertam que embora 
muita coisa inovadora seja lançada, ao 
menos cinco principais tendências não 
podem estar fora do radar corporativo. 
Confira quais são:

# 5G
Promete inovar ainda mais os 

processos, ajudando as empresas a 
implementar arquiteturas de dados 
escaláveis e em tempo real, impulsionar 
ação, tomando decisões inteligentes e 
dinâmicas através de múltiplos fluxos 
de dados.

# Inteligência artificial
Já é uma realidade, bastante usada 

para a execução de diversos processos, 
facilitando a vida quando se pensa em 
um grande volume de trabalho. A expec-

News@TI 

Litmus firma parceria com a Industrial IoT 
Solutions 

@A Litmus, empresa de Intelligent Edge Computing, anunciou no início 
de novembro uma parceria com a Industrial IoT Solutions (I-IoT 

Solutions) para distribuir no Brasil as soluções Litmus Edge e Litmus 
Edge Manager com suporte técnico no idioma local. O Litmus Edge é 
uma plataforma de edge computing industrial flexível e escalável que 
coleta, analisa, gerencia e integra dados de todos os ativos industriais. 
Construída especificamente para a Indústria 4.0, a plataforma Litmus 
Edge fornece a conectividade e a inteligência no “edge” necessárias para 
permitir dezenas de tipos de aplicações, desde manutenção preditiva 
e monitoramento de condição de ativos até aprendizado de máquina e 
IoT industrial. O Litmus Edge Manager é uma plataforma centralizada 
de gerenciamento de dispositivos, dados e aplicativos para implantações 
do Litmus Edge (https://www.litmus.io ou https://i-iotsolutions.com).

Nova geração da plataforma de automação 
UiPath

@A UiPath, empresa líder de software de Automação Robótica 
de Processos (RPA), apresentou sua próxima geração da Plata-

forma de Automação UiPath. A plataforma aperfeiçoada apresenta 
novos recursos que demandam pouco código, ampliando o escopo 
do RPA que engloba desde a automação de tarefas existentes até 
a criação rápida de novos aplicativos de negócios. Esses recursos, 
juntamente com as opções expandidas de implantação de robôs 
em nuvem, têm a função de agilizar a implantação de soluções de 
automação empresarial que reúnem pessoas, robôs e sistemas. A 

UiPath continua defendendo a visão de “um Robô para Cada Pes-
soa”, empoderando os colaboradores a se envolverem no processo 
de automação e se beneficiarem ao trabalhar com os robôs todos os 
dias (https://www.uipath.com/events/automation-festival).

Diferenças não utilizando e utilizando Sites 
Comparadores de Preços

@Economizar todo mundo quer, e existem meios para conseguir pagar 
mais barato, uma delas é utilizar sites de comparação de preços que, 

além de cotar os preços das lojas online, possuem ferramentas eficazes 
para evitar a “Black Fraude” ou “tudo pela metade do dobro do preço”. 
Mas, e nas lojas físicas? O site JáCotei fez uma pesquisa para comparar 
os preços nas lojas físicas e online das nove categorias e seus modelos 
mais procurados, como por exemplo: TV, celular, geladeira, fritadeira, 
fogão e outros. O estudo constatou que na média geral, os produtos 
custam 16,14% mais baratos nas lojas virtuais mas, fazendo a cotação 
pelo www.jacotei.com.br os produtos ficam 21,03% mais baratos.

Ferramenta de análise e visualização dinâmica 
para gerenciamento contínuo de riscos

@A Netskope acaba de lançar o Netskope Advanced Analytics, um  
serviço interativo de análise de dados com dashboards visualmente 

ricos e detalhados e relatórios sobre a utilização da nuvem e da web. A 
novidade chega ao mercado para ajudar na compreensão e mensuração 
dos riscos nas empresas, otimizando a tomada de decisões e os níveis 
de segurança (https://www.netskope.com/).

ricardosouza@netjen.com.br

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

OpiniãO
O desafio de inovar e 
antecipar tendências

Desde a instalação da 
primeira montadora 
de veículos no 
Brasil, em 1919, 
e o expressivo 
desenvolvimento 
dessa indústria ao 
longo de décadas, o 
carro passou a ser 
uma paixão para os 
brasileiros

Não por acaso, o se-
tor automobilístico 
cresceu e tornou-se 

um dos principais motores 
da economia brasileira, res-
pondendo, segundo dados 
mais atualizados da Anfa-
vea, por aproximadamente 
1,3 milhão de empregos 
de forma direta e indireta. 
Após mais de 100 anos de 
existência, essa indústria se 
transformou, com a moder-
nização de métodos produ-
tivos e o acelerado avanço 
das tecnologias aplicadas 
nos automóveis. 

Nesse cenário, as alterna-
tivas oferecidas no mercado 
para o consumidor adquirir 
seu veículo também pas-
saram por um processo 
radical de inovação. Tradi-
cionalmente, para comprar 
um veículo por meio de 
financiamento, o cliente 
precisa ir até uma conces-
sionária, escolher o seu 
modelo e apresentar uma 
série de documentos para 
ter seu crédito aprovado 
pela instituição financeira. 
Contudo, a tendência é que 
esses procedimentos não 
existam mais. 

No Banco Hyundai, por 
exemplo, os clientes con-
seguem financiar um au-
tomóvel de forma digital, 
simples e rápida, pelo site 
ou aplicativo, acessível via 
computador, notebook, ta-
blet ou celular. Além disso, 
com uso da biometria, é feito 
o upload de documentos, 
assinado o contrato e fina-
lizado todo o processo, em 
poucos minutos e sem sair 
de casa.  

Associando essas inova-
ções implementadas pelo 
banco, a um outro serviço 
disponibilizado pela monta-
dora Hyundai, por exemplo, 
onde o cliente pode comprar 
o automóvel sem sair de 
casa, os consumidores já 
conseguem realizar todo 
o trâmite - da compra ao 
financiamento - de forma 
remota, no sofá da sua 
residência. É evidente que 
a crise do Coronavírus im-
pactou o setor automotivo 
e forçou a implementação 
de mudanças para alcançar 
o consumidor. 

Contudo, quando ob-
servamos as inovações 
implementadas neste seg-
mento antes da pandemia, 
percebemos que outras 
instituições já tinham ob-
servado, há muito tempo, 

que o cliente mudou sua 
forma de consumir e que 
era preciso inovar para não 
se tornar obsoleto. O Banco 
Hyundai, por exemplo, pos-
sui pouco mais de um ano 
de existência. 

É uma instituição que 
já nasceu com o conceito 
paperless em seus pro-
cessos, isso porque, em 
nosso entendimento, não 
fazia sentido um banco 
criado na era digital trazer 
procedimentos de outros 
tempos. Esta forma “digital-
-antenada” que os concor-
rentes do setor automotivo 
brasileiro desenvolveram 
com o passar dos anos para 
entender as necessidades 
do consumidor, sem dúvida, 
tem ajudado o segmento a 
se recuperar mais rapida-
mente dos impactos que a 
COVID-19 impôs. 

Dados da Fenabrave, por 
exemplo, mostram que 
setembro foi o quinto mês 
consecutivo de recuperação 
nas vendas de veículos, 
desde a queda causada 
pela pandemia, em março 
e abril. O mês passado, 
inclusive, foi o melhor inter-
valo de vendas do ano, até 
o momento. Passado este 
período atípico, a questão 
que ficará para nós é: ‘o que 
vem agora?’. As inovações já 
colocadas à disposição dos 
consumidores não poderão 
retroceder. 

Por exemplo, nenhum 
consumidor aceitará mais 
apresentar papéis e diversos 
documentos para financiar 
seu carro. Hoje, mais do 
que nunca, o cliente está 
se transformando em con-
sumidor 4.0. Aquela pessoa 
altamente informada e co-
nectada, que está atenta e 
buscando sempre o que há 
de melhor entre produtos e 
serviços ofertados. Por isso, 
toda a cadeia que compõe 
o segmento precisará se 
reinventar para conquistar 
e manter esse novo cliente. 

As concessionárias, por 
exemplo, provavelmente, 
seguirão a sua vocação natu-
ral de prestação de serviço 
e usarão os seus espaços 
físicos para disponibilizar 
soluções que irão além da 
revisão e venda de veículos, 
oferecendo marketplaces e 
uma verdadeira experiência 
aos consumidores. 

Já para montadoras e ins-
tituições que financiam os 
automóveis, o desafio será o 
de estar mais próximo deste 
cliente para seguir anteci-
pando tendências e ofere-
cendo serviços e facilidades 
agregadas, antes mesmo 
que o consumidor perceba 
que precisa. Os players 
que conseguirem inovar e 
acelerar este processo, sem 
dúvida, seguirão na lideran-
ça de seus mercados.

(*) - É CEO do Banco Hyundai 
Capital Brasil.

Cezar Janikian (*)

Entre as cinco melhores empresas de TI para 
se trabalhar no Brasil

A Lambda3 – empresa focada 
na criação de produtos digitais e 
especialista em Data Science – foi 
reconhecida com o prêmio Great 
Place To Work (GPTW) como uma 
das cinco melhores companhias 
para se trabalhar em TI e Telecom 
no Brasil. A premiação aconteceu 
na última semana e homenageou 
a organização na categoria pe-

quenas empresas. O ranking de 
TI divide as vencedoras em três 
categorias: pequenas (de 30 a 99 
funcionários), médias (de 100 a 
999) e grandes (acima de 1 mil), 
considerando como parâmetro de 
avaliações alguns quesitos de boas 
práticas e a pesquisa de clima, que 
levam em consideração a opinião 
dos colaboradores. 
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sendo o primeiro do Brasil a unir os dois mundos operando por meio da 
tecnologia blockchain, é ter 100 mil clientes até início de 2021. Entre 
os diferenciais, o banco permite a realização de pagamentos por meio 
de um chat integrado com a rede Telegram. Algo tão simples quanto 
enviar mensagens num bate-papo. Além da segurança proporcionada 
pela rede, também é possível criar grupos no chat com propósitos finan-
ceiros, mudando a forma de fazer cobrança e pagamento entre pessoas 
e garantindo uma transferência rápida, efetivada em segundos. Saiba 
mais: (https://www.zrobank.com.br/).

E - Transporte e Logística
A RTE Rodonaves, uma das maiores empresas do país no setor de trans-
portes e que deu origem ao Grupo Rodonaves, está completando 40 anos 
de atuação. Começou com um pequeno box na rodoviária de Ribeirão Preto 
e uma bicicleta de carga para se tornar uma das principais e mais reco-
nhecidas empresas de transporte do Brasil. Hoje., o Grupo fatura R$ 1,1 bi 
anualmente, com a prestação de serviços de transporte de cargas, seguros 
e comercialização de caminhões novos e seminovos para mais de 1 milhão 
de clientes, com atuação em todo o país. A expansão da marca beneficiou 
várias regiões, já que possibilitou a geração de diversos empregos ao longo 
dos anos. Só nesse último trimestre, por exemplo, o grupo contratou mais 
de 300 novos colaboradores. Saiba mais em: (http://www.rte.com.br/).

F - Preservando a Saúde
A FS Security, empresa líder em tecnologia e segurança digital, prio-
rizou a tecnologia para a retomada dos trabalhos presenciais. A fim de 
proteger e preservar a saúde do colaborador algumas iniciativas evitam 
ao máximo qualquer contato físico. A empresa criou um aplicativo no 
qual os funcionários devem responder um questionário antes de sair 
de casa. Com base na resposta, ele indica se o funcionário pode ou não 
ir ao escritório. Os totens de medição de temperatura na FS vão além 
dos tradicionais, o equipamento automaticamente libera a entrada do 
colaborador somente se ele estiver sem febre e com máscara. Interna-
mente, além da retirada de biometrias, por exemplo, a impressora só 
libera o documento através da aproximação do crachá. Além disso, todos 
os funcionários que retornarem serão submetidos a testes periódicos da 
Covid-19, com ou sem sintomas. Saiba mais: (https://www.fs.com.br).

G - Estágio e Trainee
A Supergasbras, empresa do o Grupo SHV Energy, está com inscrições 
abertas para seus programas de Estágio e Trainee. Há vagas para trabalhar 
em diferentes estados e direcionadas para diferentes áreas de atuação. 
As vagas de estágio são destinadas a estudantes do ensino superior que 

A - Papai Noel dos Correios 
A tradicional campanha de Natal dos Correios vai ter mudanças por causa 
da pandemia. O recebimento das cartinhas será de forma virtual. Assim, 
a adoção dos pedidos de crianças, de até 10 anos de idade e em situação 
de vulnerabilidade social, ocorrerá 100% online e digital. Para atender aos 
protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 as pessoas precisam acessar 
o Blog do Papai Noel dos Correios e clicar em “Adotar Agora”. As cartinhas 
disponíveis e as sugestões de locais para entrega dos presentes vão aparecer 
conforme a base da localidade informada pelos interessados na adoção do 
pedido, que será confirmada pelo e-mail cadastrados pelos padrinhos. Mais 
informações: (http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios).

B - Mercado de Eventos 
Do dia para a noite, milhares de profissionais do setor de eventos foram 
impactados por causa da pandemia do Coronavírus. Com a flexibilização 
gradual de alguns serviços nos últimos meses, o cenário começou a apon-
tar indícios de recuperação e o GetNinjas, maior app de contratação de 
serviços da América Latina, registrou um aumento de 17% na procura por 
serviços de evento em outubro, em relação ao mês anterior. Os serviços 
mais solicitados foram: bandas e cantores (37%), churrasqueiro (33%) e 
buffet completo (25%). Em abril, o GetNinjas havia registrado uma queda 
de 76% na demanda por serviços da área, em comparação com março. 
O GetNinjas foi eleito, em 2017, pela Forbes Brasil, como uma das em-
presas mais promissoras do Brasil. Atualmente, possui mais de 500 tipos 
de serviços disponíveis. Outras informações: (www.getninjas.com.br).

C - Second Hand
A Arezzo&Co, grupo que reúne as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, 
Alexandre Birman, Fiever, Alme e Vans, anunciou a aquisição de 75% 
do brechó online TROC, fundado em 2017 pela empresária Luanna 
Toniolo, em Curitiba. A transação marca a estreia do grupo no merca-
do de ‘second hand’, que deve atingir cerca de R$ 31 bilhões até 2029, 
e também oficializa a operação do ZZ Ventures, braço de corporate 
venture capital da Arezzo&Co, que será responsável pela captação de 
novas startups em diversos segmentos. O mapeamento dessas startups 
e scale-ups, empresas inovadoras de crescimento acelerado, contará 
com o apoio da Endeavor, rede global formada pelos empreendedores 
e empreendedoras que mais crescem no mundo. 

D - Plataforma Multimoedas
O Zro Bank, primeiro chatbank da América Latina, alcançou 30 mil 
downloads do aplicativo no primeiro mês de atividade. A meta do banco 
digital, que disponibiliza transações financeiras em Real e em Bitcoin, 

estejam cursando a partir do 4º período ou com disponibilidade para 
permanecer nas funções por aproximadamente dois anos. O programa de 
trainee procura profissionais de alto desempenho e potencial, para atuar 
em projetos estratégicos dentro da empresa. Eles devem ser graduados 
em Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômi-
cas e cursos afins, além de possuir nível avançado de inglês. Inscrições: 
para trainees (https://www.99jobs.com/supergasbras/jobs/106898); para 
estágios (https://supergasbras.across.jobs/).

H - Cadastro de Entregadores
O aplicativo de entregas Picap reabriu o cadastramento para entrega-
dores em São Paulo. A startup prevê um incremento de vendas diante 
da proximidade da Black Friday e das festas de final de ano. Para se 
inscrever, basta baixar o aplicativo e enviar as informações solicitadas 
na ferramenta. A empresa faz a avaliação em até 48 horas, no máximo. 
Há casos de motoristas que ganham até R$ 3 mil por mês. “Tivemos um 
crescimento de demanda grande nos últimos dois meses e vamos precisar 
de um reforço com a chegada da Black Friday e do Natal. É uma ótima 
oportunidade para quem precisa de uma renda extra ou para quem 
está desempregado”,- avalia o CEO da Picap, Diogo Travassos. Podem 
participar motoristas de motos, carros de passeio e vans. Inscrições e 
mais informações: (https://www.picap.app/).

I - Entretenimento Digital 
A desenvolvedora Black River Studios, estúdio de games do Sidia Insti-
tuto de Ciência e Tecnologia, conquistou dois prêmios no maior evento 
de games e entretenimento da América Latina, o SBGames (Simpósio 
Brasileiro de Games e Entretenimento Digital). O jogo Tin & Kuna le-
vou o prêmio de Melhor Design; e o Holocrimes: AR Investigation ficou 
como Melhor Narrativa. O SBGames é realizado anualmente e reúne 
pesquisadores, artistas, designers, professores e estudantes de escolas, 
universidades e centros de pesquisa e da indústria de jogos. A edição 
deste ano ocorreu virtualmente, entre os dias 7 e 10 de novembro, mas, 
mesmo nessas condições, o evento contou com 89 jogos na seleção 
oficial, sendo 30 jogos digitais finalistas nas diversas categorias. Saiba 
mais em: (https://blackriverstudios.net/).

J - Olimpíada do Agro 
A Terra Santa Agro, uma das cinco maiores produtoras agrícolas do 
país, apoia a Olimpíada Pocket Agro idealizada pelo Instituto Vertere. 
A competição está com inscrições abertas e a prova acontece de 5 a 
13 de dezembro no formato online para alunos do ensino básico (fun-
damental e médio) e universitários. Uma olimpíada do agro oferece a 
oportunidade para os alunos visualizarem o uso prático de uma ampla 
gama de conceitos em química, biologia, economia, finanças, geografia e 
muitos outros estudados na academia. A iniciativa direcionada ao setor 
de agronegócio é a primeira a acontecer e o Instituto Vertere prevê a 
realização de uma prova em um formato maior para o próximo ano. 
“Queremos realizar uma competição maior para os alunos e disseminar 
a informação de forma ainda mais democrática”, conta Gustavo Wigman, 
diretor presidente do Instituto Vertere. Para saber mais e participar, 
acesse o site: (https://bit.ly/32hYy31). 

Black Friday exigirá alta 
dose de profissionalismo
Será histórica, ninguém 
dúvida. A expectativa 
é mundial e contagia 
quem atua como um 
player desse mercado

A positividade também anima 
compradores, que além de 
estarem muito mais online 

do que nos anos anteriores, espe-
ram que o boom do e-commerce 
reflita em maior competitividade 
e, consequentemente, melho-
res ofertas e mais produtos no 
portfolio de promoções. Para 
aproveitar a oportunidade dessa 
data é de extrema importância 
que as empresas implementem 
investimentos em estrutura, logís-
tica e coordenação de ações que 
serão fundamentais para que seus 
desempenhos sejam equivalentes 
à onda de oportunidades que o 
evento trará.

Muitos players do varejo já 
realizaram algumas ampliações 
estruturais ao longo desse ano, 
movidos pelo crescimento histó-
rico no e-commerce que, apenas 
no primeiro semestre de 2020, 
alcançou 47% de crescimento. Foi 
o maior salto semestral em duas 
décadas, desde quando começa-
ram as vendas online no Brasil 
com uma certa consistência. Mas 
Black Friday é outro campeonato. 

Nos Estados Unidos, por exem-
plo, entre a última sexta-feira de 
novembro e o dia de Natal, em 
menos de um mês ocorrem 30% de 
todas as vendas do varejo no ano. 
Em 2019 a Black Friday colocou 
93,2 milhões de pessoas à frente 
do computador, comprando US$ 
7,4 bilhões em promoções, um 
recorde histórico. 

Por aqui, a meta de cada lojista 
deve ser, no mínimo, a mesma que 
o mercado prevê de crescimento. 
Segundo a Ebit Nielsen as vendas 
online da Black Friday 2020 no 
Brasil devem ser 27% maiores do 
que a edição de 2019. Portanto, 
30% a mais é o alvo conservador 
que deve estar no radar de quem 
atua no e-commerce.

Para tal, os lojistas precisam 
constantemente revisar seus esto-
ques, obter negociações positivas 
junto aos fornecedores, além de 
monitorar a concorrência 24 horas 
e manter o bom funcionamento do 
site, para que problemas técnicos 
não afugentem compradores. 
Qualquer erro na plataforma 
de compras pode causar não só 
perdas financeiras, impactando 
o volume de vendas, como danos, 
às vezes, irreversíveis na imagem 
do e-commerce.

A entrega é outro fator fun-
damental, principalmente na 
desejada fidelização do cliente. 
As redes sociais não perdoam e 

chegam a ser cruéis em alguns 
casos. Ser transparente e realis-
ta, disponibilizando prazos reais, 
considerando que o tempo de 
expedição e de transporte nesse 
evento poderá ser maior que o 
usual, é algo essencial e fortalecerá 
os laços de confiança na marca do 
e-commerce. 

Além da frustração com um 
produto que apresenta problemas 
ou que não era exatamente o que 
estava sendo ofertado, uma das 
maiores queixas do comprador 
é com entregas realizadas fora 
do prazo combinado. Por isso, 
é essencial que o e-commerce 
conte com um parceiro logístico 
confiável.

Já as empresas de logística 
precisam ampliar sua força de 
trabalho com a contratação de 
funcionários temporários para 
suprir o volume de encomendas e 
realizar adaptações nas estruturas 
e instalações do Cross Docking. É 
fundamental revisitar os proces-
sos internos para que a empresa 
possa otimizar e processar todas 
as encomendas do período, cum-
prindo o prazo de entrega para o 
usuário final.

Este ano a Black Friday com-
pleta uma década no Brasil. 
Tornou-se um fenômeno presente 
em dezenas de países no mundo, 
alastrada pela força da cultura 
de consumo dos Estados Unidos. 
Por lá, ela é fortíssima em lojas 
físicas, onde formam imensas filas 
à espera de que as portas se abram 
para uma invasão de compradores 
que as vezes esperam o ano todo 
por esse acontecimento.

Esse potencial cenário de tu-
multo tem recebido muitas críticas 
e apavorado quem vive o drama 
da Covid-19. Em contraponto, a 
força de crescimento anual das 
compras online tem ganhando 
um adicional especial, de ser um 
modelo de comércio responsável e 
seguro em meio a uma pandemia. 
É imenso o risco de contágio em 
ambientes fechados como em 
lojas lotadas. Diversos países da 
Europa provavelmente limitarão o 
acesso ou talvez até não permitam 
que elas estejam abertas na Black 
Friday e na semana do Natal. 

O e-commerce é visto como 
um bálsamo para o varejo, seguro 
e eficiente. Vestir-se com todo 
o zelo para essa festa virtual é 
compulsório. Como recompensa, 
um trabalho bem realizado será 
gratificado com um final de ano 
de excelentes negócios para o 
setor, um alívio em um ano tão 
desafiador, que impulsionou uma 
verdadeira mudança cultural nos 
consumidores. 

(*) - É vice-presidente Comercial e de 
Operações e CCO da Mandaê 

(www.mandae.com.br).

Bruno Noale (*)

Objetiva favorecer os negócios de pessoas negras, de acordo com 
a premissa “se não me vejo, não compro”.
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Conectar pessoas ne-
gras de diversas pro-
fissões para fortalecer 

o empreendedorismo e 
a circulação de recursos 
financeiros entre a comu-
nidade negra, assim pode 
ser parcialmente resumido 
o movimento Black Money, 
que coloca em rede não ape-
nas produtos e serviços de 
pessoas negras, mas também 
estimula a valorização da 
negritude e o pertencimento 
social.

Segundo Nina Silva, uma 
das fundadoras do Black Mo-
ney, entre os fundamentos 
do movimento estão o de fa-
vorecer os negócios de pes-
soas negras, de acordo com 
a premissa “se não me vejo, 
não compro” e também fazer 
com que o consumidor negro 
tenha as suas necessidades 
satisfeitas por empreende-

O setor aéreo deve operar em 
dezembro com 80% da capaci-
dade registrada no mesmo mês 
no ano passado, em um cenário 
pré-pandemia do Coronavírus. 
A previsão foi apresentada pelo 
secretário nacional de Aviação 
Civil, Ronei Glanzmann, em 
debate sobre as perspectivas 
do setor no 2º Seminário de 
Competitividade do Setor de 
Infraestrutura, promovido pelo 
Ministério da Infraestrutura 
em parceria com a Fundação 
Dom Cabral.

Durante o período de isola-
mento social, as empresas aé-
reas tiveram redução de 93% 
em suas atividades, chegando 
a 99% nos meses de pico de 
circulação do vírus. A média 
de 2,5 mil voos diários caiu 
para cerca de 200 por dia. O 
secretário disse que a reto-
mada de 80% da capacidade 
do setor aéreo em dezembro 
é uma estimativa importante. 
A projeção, segundo Glanz-
mann, diz respeito aos voos 
domésticos. “São números 
impressionantes comparado 
com outros países da América 
do Sul”, disse.

Quanto aos voos interna-
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Agronegócio 
registrou superávit 
de janeiro a outubro

A balança comercial do agro-
negócio brasileiro registrou 
superávit recorde no acumulado 
de janeiro a outubro, com saldo 
de US$ 75,5 bilhões. As expor-
tações tiveram receita de US$ 
85,8 bilhões, alta de 5,7% em 
relação ao mesmo período de 
2019, com volume embarcado 
de 189,4 milhões de toneladas, 
aumento de 12,4%. A análise é 
da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) com 
base nos dados da Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério 
da Economia.

Os produtos mais vendidos em 
2020 foram soja em grãos (US$ 
28 bilhões), carne bovina in na-
tura (US$ 6,1 bilhões), açúcar de 
cana em bruto (US$ 6 bilhões), 
celulose (US$ 5 bilhões) e farelo 
de soja (US$ 5 bilhões). Estes 
produtos representaram 58,3% 
da pauta exportadora do agro 
brasileiro nos dez primeiros 
meses. A China segue como o 
principal destino das vendas 
externas, com participação de 
35,8%. União Europeia (16,2%), 
Estados Unidos (6,5%), Japão 
(2,4%) e Coreia do Sul (2,1%) 
completam o ranking dos cinco 
principais mercados no período 
de janeiro a outubro. Fonte: 
Redação SI.

Black Money: movimento favorece 
negócios de pessoas negras

O Black Money reforça a importância de utilizar o poder de compra dos afrodescendentes e investir na 
própria comunidade de afro empreendedores

negras por mais tempo, ge-
rando emprego, renda e tam-
bém, promovendo assim, a 
integração dessa população 
ao sistema financeiro. “Qual 
é a riqueza, o que você tem 
dentro de você e o que você 
pode fazer no seu dia a dia 
para enriquecer e investir 
na sua própria comunidade, 
é isso o que o movimento 
coloca”, diz Nina

Formada em administra-
ção e especializada em tec-
nologia, Nina é considerada 
uma das 100 pessoas afro-
descendentes com menos de 
40 anos mais influentes do 
mundo ao receber o prêmio 
Most Influential People of 
African Descent (MIPAD) 
da Organização das Nações 
Unidas e também já foi eleita 
uma das 20 mulheres mais 
poderosas do Brasil pela 
Forbes (ABr).

dores negros. “Há 3 anos 
fundei o Movimento Black 
Money junto com meu sócio 
Alan Soares e desde então 
utilizo do nosso background 
para apoiar empreendedores 
negros e negras em seus 
negócios com objetivo de 
buscar autonomia da popu-
lação negra no Brasil com 

pontes e influências junto a 
outros países”, contou Nina.

Ou seja, o Black Money 
reforça a importância de uti-
lizar o poder de compra dos 
afrodescendentes e investir 
na própria comunidade de 
afro empreendedores. Dessa 
forma, o dinheiro se mantém 
circulando entre as pessoas 

Setor aéreo deve recuperar 80% 
da atividade em dezembro

cionais, em dezembro as linhas 
aéreas deverão operar com cer-
ca de 45% do nível registrado 
em dezembro do ano passado. 
“No mercado internacional, a 
retomada é mais lenta porque 
dependemos de outros merca-
dos e precisamos da abertura”, 
explicou. O Brasil adotou medi-
das para compensar as perdas, 
como o não fechamento do 
espaço aéreo interno e o prazo 
de 12 meses para reembolso de 
passagens por parte das linhas 
áreas pelos cancelamentos de 
voos.

Ele disse que as empresas 
aéreas retomaram os voos, mas 
que a receita ainda é aquém do 

que as companhias esperam. 
“O desafio é a recuperação da 
receita, que ainda está baixa, 
e estamos acompanhando a 
alta temporada, e como vai 
proceder”. 

A partir de dezembro, com a 
alta temporada, a expectativa 
do governo é que haja um 
reaquecimento com viagens 
dentro do Brasil, especialmen-
te para destinos como praias 
nas regiões Nordeste e Sul. O 
segundo passo da retomada 
deve ser o turismo sub-regio-
nal, com rotas entre cidades 
brasileiras e países da América 
do Sul, como Argentina, Chile 
e Colômbia (ABr).

Com a alta temporada, 
a expectativa do 

governo é que haja um 
reaquecimento com 

viagens dentro do Brasil.
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Leaseback de frotas é solução 
para capitalizar empresas

Terceirizar frotas 
executivas é uma 
tendência mundial 
para a qual os gestores 
brasileiros começam a 
olhar com mais atenção

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira das 
Locadoras de Automó-

veis (Abla), cerca de 80% das 
empresas ainda contam com 
frotas próprias no Brasil. É inte-
ressante notar que manter uma 
frota própria pode ser de 20% a 
30% mais caro para as empresas 
do que terceirizar esse serviço, 
independente da quantidade 
de veículos necessários para 
atender às necessidades da 
companhia. 

O fato é que a retração da 
economia em todo o mundo tem 
feito os gestores das empresas 
revisitarem suas planilhas de 
custos e avaliarem soluções que 
ajudem a reduzir custos fixos. 
Além disso, todos buscam al-
ternativas e oportunidades para 
elevar o capital, tarefa compli-
cada e vital para os negócios. O 
governo federal liberou linhas de 
crédito e de financiamento para 
as empresas. Muitas têm apelado 
também para empréstimos. 

Mas, existem alternativas que 
fogem das altas taxas de juros e 
que podem se tornar medidas 
mais eficientes e rápidas para a 
recuperação do fôlego financei-
ro. Uma estratégia que costuma 
gerar bons resultados é concen-
trar todos os esforços e atenção 
no core business da empresa 
e terceirizar as atividades que 
costumam exigir muita atenção 
e tempo dos colaboradores, 
além, claro, de investimentos. 
Uma das áreas que costuma 
consumir recursos está ligada 
às frotas das companhias. 

Isso, porque veículos não são 
patrimônios rentáveis. Pelo 
contrário, além do baixo ROA 
(Retorno Sobre Ativo) sofrem 
desvalorização progressiva. Há, 
ainda, o fato de que administrar 
uma frota não é uma tarefa 
simples. Trata-se de uma ati-
vidade que exige cuidado com 
documentação, gerenciamento 
de multas, manutenção de ve-
ículos, entre outras atividades, 
que acabam sendo executadas 
por um ou mais profissionais da 
empresa. Além da diminuição 
de gastos, outros atrativos têm 
levado as companhias a tercei-
rizar suas frotas. 

Um deles está ligado à prati-
cidade de ter os veículos substi-
tuídos rapidamente em caso de 
quebra ou sinistro. A empresa 
responsável pela terceirização 
também fica responsável por 
toda a parte burocrática, como 
o pagamento de licenciamentos 
e impostos, seguros, gerencia-
mento de multas, realização de 
manutenções, revisões e até 
a contratação de motoristas 
bilingues ou substituição do 
carro oficial por outro da mesma 
categoria para utilização nos dias 
de rodízio, por exemplo. 

Essas facilidades, que podem 
ser customizadas de acordo 
com o nível de serviço desejado 
pela empresa a fim de melhor 
atender seus executivos, são 
itens a menos para empresários, 
administradores e gestores se 
preocuparem. Assim, é possível 
que eles invistam seu tempo em 
temas que são realmente prio-
ridade e que trarão resultados 
positivos para o negócio. 

Aos poucos vemos que a cul-
tura de propriedade e não de 
uso do veículo vem mudando na 
mente dos brasileiros. Não por 
acaso, o leaseback - operação 
financeira e patrimonial, tam-
bém conhecida como ‘leasing de 
retorno’ - vem ganhando adeptos 
neste momento. 

A operação consiste na venda 
de um ativo operacional de alto 
valor e locação desse mesmo 
‘bem’, através da intermediação 
da empresa que o comprou. 
Essa modalidade de transação, 
amplamente utilizada em ope-
rações imobiliárias, também 
pode ser realizada em veículos 
de uma frota. Neste caso, temos 
o leaseback de frota. Desse 
modo, o valor da venda pode 
ser reinvestido, aumentando o 
índice de liquidez da empresa e 
fortalecendo seu fluxo de caixa. 

Outra vantagem com esse 
tipo de operação é a redução 
imediata dos custos operacio-
nais e da burocracia. Podemos 
afirmar que as empresas que já 
deram esse passo estão conse-
guindo ser mais estratégicas ao 
direcionar a atenção dos seus 
profissionais àquilo que é real-
mente prioritário. Perpetuado 
esse novo comportamento, as 
companhias, assim como a eco-
nomia do país, só têm a ganhar. 

 
(*) - É senior manager da Energy Fleet 

Services, especializada em soluções 
customizadas para a terceirização de 

frotas executivas, que faz parte do 
guarda-chuva do Energy Group. 

Daniela Gomes (*)
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O isolamento social provocado pela Covid-19 mudou a rotina 
de trabalho dos brasileiros. Até a maneira de descobrir novos 
talentos foi modificada. O home office derrubou os limites das 
empresas na hora de contratar novos funcionários. Anterior-
mente, poderiam se candidatar a uma vaga os profissionais 
de uma mesma cidade ou região. No entanto, com as etapas 
100% virtuais nos processos seletivos, pessoas de diversas 
regiões agora concorrem a vagas que antes eram inimagináveis. 

Neste ano, o processo seletivo para o programa de trainee 
da Mazars, auditoria e consultoria empresarial, atraiu quase 
7 mil interessados. Dos testes às entrevistas com os sócios, 
as etapas foram conduzidas virtualmente, permitindo que 
pessoas de diversos estados brasileiros buscassem uma 
vaga. “A Mazars acredita que o talento e a inteligência estão 
igualmente distribuídos pelo Brasil. 

A oportunidade, nem sempre está. Culturas e experiências 
de vida diferentes enriquecem o nosso ambiente de trabalho 
e trazem novas perspectivas às nossas linhas de serviço”, 
afirma Milena Bizzarri, diretora de RH da Mazars no Brasil. 
Novas colaboradoras contratadas através do programa de 
trainee da empresa, a paraibana Dyliane Souza, de 24 anos, 
e a pernambucana Maria Eduarda M. Marinho, de 22, foram 
integradas às suas equipes a mais de 2 mil km de distância 
dos escritórios onde vão atuar a partir de janeiro, em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. 

O guia tem 341 páginas 
e foi desenvolvido 
em parceria com a 

empresa GM Venture e a 
consultoria KPMG, podendo 
ser baixado gratuitamente 
em: (http://ambbrasilia.es-
teri.it/ambasciata_brasilia/
resource/resource/2020/11/
guida_2020.pdf).

O documento de 2020 foi 
enriquecido e atualizado, 
adicionando novos capítu-
los sobre oportunidades de 
investimento em setores de 
particular interesse, entre os 
quais, higiênico-sanitário e 
de petróleo e gás. O objetivo 
é oferecer aos empresários 
italianos um instrumento sim-
ples e de consulta rápida para 
as suas decisões estratégicas 
dentro do mercado brasileiro.

Além disso, ele apresenta 
um mapeamento das opor-
tunidades de investimento 
por área geográfica, uma 
descrição das formas de 

Documento é voltado para empresas italianas interessadas no país.
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Embaixada da Itália lança novo 
guia de negócios no Brasil

A Embaixada da Itália no Brasil acaba de lançar a nova versão do “Guia de Negócios no Brasil” (“Guida agli 
Affari in Brasile”), um documento voltado a empresas e operadores econômicos italianos interessados no 
mercado do país

provocadas pela pandemia. 
Espero que possa representar 
o ponto de partida para novas 
histórias de sucesso da impor-
tante presença empresarial 
italiana no Brasil”.

O país se apresenta como 
destino para empresas ita-
lianas em busca de oportu-
nidades de crescimento. Os 
programas de privatizações 
e concessões são interes-
santes, assim como as novas 
oportunidades no setor de 
petróleo e gás e no setor de 
saneamento”, pontuou o ma-
nager director da GM, Gra-
ziano Messana. Já o Partner 
Audit e Head Italian Desk da 
KPMG Brasil, Luca Esposito, 
disse que economia brasilei-
ra “continua crescendo em 
alguns setores estratégicos, 
como o agronegócio, onde as 
exportações atingiram valo-
res recordes, junto com os 
saldos da balança comercial” 
(ANSA).

assistência que o “Sistema 
Itália” pode oferecer às 
empresas, um breve guia 
atualizado sobre aspectos 
legais, fiscais e regulatórios 
e a lista das 968 empresas 
italianas recenseadas no 
Brasil, discriminadas por 
área geográfica e principais 
setores de atividade.

O embaixador italiano no 

Brasil, Francesco Azzarello, 
ressaltou “o intenso trabalho 
de equipe entre as instituições 
e o setor privado que levou à 
atualização da última edição 
do guia, enriquecido com 
novos conteúdos e dados que 
levam em conta a aceleração 
do processo de transforma-
ção digital e as mudanças 
no contexto socioeconômico 

Com processo seletivo virtual, home office 
torna busca por talentos mais inclusiva

“Se o processo seletivo fosse presencial, talvez eu não 
tivesse condições financeiras de seguir todas as etapas. 
Pude participar de todas as fases sem preocupação. Não 
estou sentindo essa distância porque a Mazars tem feito de 
tudo para nos dar suporte e acolhimento”, conta Dyliane. Já 
Maria Eduarda não vê a hora de ter contato com clientes e 
trabalhar com o que sempre sonhou: “Auditoria é uma área 
que eu sempre gostei. Você aprende sobre tudo, está sempre 
em contato com algo novo”. Fonte e outras informações: 
(https://por.mazars.com.br/).
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Pessoas de 
diversas regiões 
agora concorrem 

a vagas que 
antes eram 

inimagináveis.



Como fazer a gestão 
em tempos 

de home office

O home office é 
uma tendência 
positiva que veio 
para ficar trazendo 
qualidade de vida 
aos funcionários, 
liberdade geográfica, 
redução de custos 
às empresas e 
favorecendo o 
relacionamento com 
os clientes

Porém, como tudo 
o que é novo traz 
consigo alguns desa-

fios. Um dos maiores está 
no papel do gestor: como 
gerenciar os funcionários 
a distância, mantendo-os 
motivados, proativos e 
engajados. Nesse novo 
modelo, além de garantir 
que o funcionário seja 
produtivo, o gestor precisa 
entender a nova realidade 
dele em casa. 

Muitas vezes, a conexão 
da Internet cai, o filho en-
tra no meio da reunião, o 
cachorro late, rompendo 
totalmente o protocolo 
de trabalho que antes era 
imposto. Dessa forma, os 
líderes precisam se rein-
ventar e rever seus velhos 
conceitos deixando de 
lado o micro management 
(modelo que ainda resiste 
baseado na gestão das 
atividades. Nesse modelo, 
o gestor pega no pé do 
funcionário e fica de olho 
no que ele está fazendo). 

Hoje, ao agir dessa ma-
neira, por exemplo, obser-
vando se colaborador ficou 
muito tempo desconectado 
ou fez “login” mais tarde, é 
como se estivesse invadin-
do a privacidade dele, como 
se não compreendesse os 
desafios que o home office 
trouxe para a vida desses 
funcionários, gerando uma 
sensação de desconfiança, 
incompreensão.

Um das formas de en-
frentar os novos impasses 
impostos por essa nova 
realidade, a comunicação 
é a chave. Os líderes pre-
cisam estabelecer uma 
comunicação aberta, mais 
humana e compreensiva 
com o colaborador para 
que ele se sinta acolhido e 
não vigiado. Agora haverá 
uma grande quebra de pa-
radigma em que a produti-
vidade e o engajamento do 
funcionário serão baseados 
na entrega. Muitos líderes 
ainda não aceitam essa 
mudança e querem olhar 
o que funcionário está 
fazendo no detalhe. 

Esse é um desafio e vai 
gerar uma ansiedade muito 
grande nesse gestor que 
terá que rever seus concei-
tos pessoais para aprender 

a lidar com sua equipe indi-
vidualmente, entendo e se 
adequando à necessidade 
de cada funcionário. 

O gestor terá de abrir sua 
mente, segurar a ansiedade 
e respeitar o espaço do seu 
colaborador para que ele 
possa produzir e entregar 
o resultado esperado. 

Esse cenário também é 
um desafio para o funcio-
nário que precisa ter dis-
ciplina e entender que em 
casa as distrações podem 
interferir na sua perfor-
mance e produtividade. Ele 
terá de estabelecer rotinas 
dentro de casa, dialogando 
com a família para que, 
juntos, consigam adequar 
suas rotinas e diminuir as 
interferências que possam 
prejudicar. Todas essas 
dificuldades também pre-
cisam ser compartilhadas 
com o gestor para que ele 
possa entender o cená-
rio e encontrar a melhor 
maneira de ajudar esse 
funcionário a manter a sua 
produtividade. 

No nível mais  elevado 
a comunicação também 
precisa ser clara e as de-
cisões da empresa devem 
ser compartilhadas com 
os funcionários, na me-
dida do possível, dando 
assim maior visibilidade 
sobre o cenário futuro, 
trazendo clareza e con-
fiança, e assim, diminuin-
do o grau de ansiedade 
dos colaboradores. As 
pessoas precisam de uma 
perspectiva. 

Reuniões periódicas, 
reforço de metas e ações 
de engajamento para que 
todos tenham o mesmo 
foco, são exemplos de 
ações que podem contri-
buir. Assim, nesse novo 
cenário a distância vai 
aproximar as pessoas, 
tornando a gestão mais 
humanizada. Agora não é 
o momento de cobranças, 
mas de aprendizados. Os 
gestores precisam adotar 
uma mentalidade mais hu-
mana para lidar com seus 
funcionários, conhecendo 
seus problemas e apoiando 
suas necessidades. 

No mesmo caminho, os 
colaboradores também 
precisam criar mecanis-
mos para se adequarem ao 
novo modelo de trabalho 
e continuar entregando 
bons resultados. Nesse 
processo, a comunicação 
tem de existir para que o 
trabalho flua e os funcio-
nários e gestores se sintam 
seguros, comprometidos e 
engajados com a empresa.

(*) -  É treinadora comportamental, 
Master Coach especialista em 

Psicologia Positiva, Neurocientista e 
CEO da Ato Solutions, 

empresa especializada em 
Consultoria, Treinamento e 
Desenvolvimento Humano.

Karin Panes (*)
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Utilizar a IA para melhorar a experiência do consumidor amplia 
e modifica diversos mercados. 

soub.com/reprodução
Cristovão Wanderley (*)

Tecnologias podem armazenar 
esses dados, analisá-los e traçar 
esse perfil de maneira rápida 

e inteligente. Uma valiosa arma para 
departamentos de Marketing e Vendas, 
que potencializam as suas capacidades 
de atrair o cliente para conquistá-lo, 
retê-lo e fortalecer o relacionamento 
dele com a marca. 

A Inteligência Artificial (IA) é uma 
das mais fortes aliadas dessa estraté-
gia. O segredo para criar alta perfor-
mance é utilizar a IA para melhorar 
a experiência do consumidor, com o 
objetivo de facilitar, ampliar e modificar 
diversos mercados. Isso porque ela 
simula inteligência parecida com a da 
humana. Mas vale destacar que sem a 
participação dos humanos, a sua atu-
ação e evolução não seriam possíveis. 
Os humanos constroem os sistemas 
de IA e os alimentam para que as má-
quinas possam aprender absorvendo, 
analisando e organizando dados para 
entender e identificar pessoas, objetos 
e reações de variados tipos. 

Machine Learning, Deep Learning e 
Linguagem Natural são outras tecno-
logias que, juntas, consolidam a IA ao 
explorar dados coletados de milhões de 
usuários e compradores e sai à frente, 
prevendo itens que o consumidor irá se 
interessar, apoiada em suas compras 
anteriores e hábitos de visualização. 
As informações que você fornece 
para criar anúncios personalizados, 
por exemplo, são interpretados pelo 
Machine Learning, revelando qual 
combinação faz mais sentido para 
um determinado perfil de cliente. Os 
populares chatbots também usam a 
tecnologia para auxiliar visitantes de 
sites, respondem perguntas frequentes 

Produtos de mais qualidade por um menor preço e o 
fortalecimento de uma comunidade. Esses são apenas 
alguns dos benefícios que a Semexe, marketplace de 
produtos de ciclismo, aposta para a venda de usados 
nesta Black Friday. Com crescimento de mais de 600% 
em 2020, a empresa viu a procura por itens seminovos 
crescer durante a pandemia e indica que um consumo 
mais consciente veio para ficar.

“Percebemos que essa era uma lacuna grande do mercado 
e buscamos criar a melhor solução para nossos clientes. 
Em nosso site, temos mais de 5000 itens usados a venda e 
percebemos que os consumidores estão valorizando cada 
vez mais a compra de itens de segunda mão e entendendo 
seus benefícios”, explica Rafael Papa, fundador da startup.

Com cerca de 80% das vendas provenientes de pro-
dutos usados, a Semexe reflete a abordagem da Green 
Friday em seus processos e aposta nos ‘descontos verdes’, 
estimulando a realização de compras mais planejadas, 
principalmente, de itens seminovos, que causam menos 
danos ao meio ambiente e impactam a mobilidade urbana 
e o estilo de vida das pessoas de modo positivo. 

Este tipo de compra aumenta a vida útil dos produtos 
e mexe com toda a cadeia produtiva, desde os custos de 
embalagem, logística e extração de matéria-prima. De 
acordo com estudo da Second Hand Effect, o comércio de 
itens usados poupou a emissão de 6 milhões de toneladas 
de CO2 na atmosfera. “Queremos que nosso cliente en-
tenda o que está comprando e avalie se aquilo realmente 
atende suas necessidades. 

Em alguns itens, percebemos uma variação de até 70% 
do valor de um novo, isso sem precisar de descontos e 

Com pilares de economia colaborativa, startup cresce 
apostando no comércio de produtos seminovos.
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A Inteligência Artificial como 
forte aliada das 

estratégias digitais de Marketing
Quando navegamos pela web procurando informações sobre algum produto, realizando compras 
ou mesmo pesquisando sobre um tema, deixamos rastros de uma jornada de interesses, hábitos de 
compra, preferências, enfim, fornecemos dados para o desenho do nosso perfil de comportamento

e aprendem, a cada interação, palavras 
novas e expressões. 

Sem contar as assistentes virtuais 
como a Alexa, cada vez mais presen-
tes no dia a dia dos consumidores. 
Hoje, mais do que nunca, o desafio é 
aprimorar a cada dia a experiência do 
consumidor. Não por acaso, empre-
sas contam com equipes internas ou 
parceiros para acompanhamento e 
análise do comportamento do cliente 
com o suporte da IA. A Netflix é um 
dos inúmeros exemplos de sucesso no 
uso da tecnologia e por ter no seu DNA 
a cultura de análise de dados. 

Quando o assinante busca por títu-
los, assiste a séries e a filmes, geram 
dados vitais para a Netflix aperfeiçoar 
o layout do site, tornar mais assertivas 
as recomendações de melhor título e 
ainda produzir seus próprios conteú-
dos com garantia de satisfação. Outro 
caso é o do McDonald’s. Nos Estados 
Unidos, a tecnologia identificou, por 
meio do cruzamento de dados do com-
portamento dos clientes, que se o café 
da manhã fosse vendido o dia todo, os 
lucros aumentariam. 

A estratégia, chamada de “All Day 

Breakfast”, foi colocada em prática 
em 2015, e logo no primeiro mês au-
mentou os lucros em mais de 5% nas 
lojas implantadas. Com a pandemia, a 
rede anunciou que avalia o fim dessa 
campanha e deverá promover outras 
opções que apresentaram crescimento 
no período. O McDonald’s segue cap-
tando dados para decisões. Todos os 
meios de interação com o cliente são 
fontes de dados preciosos. App, sites 
e redes sociais alimentam a estratégia 
para avaliar preferências com base nos 
pedidos, frequência de consumo, se pre-
ferem drive-thru ou loja para consumir. 

A rede mapeia suas Personas. Isso tor-
na infinitamente mais fácil o trabalho de 
oferecer uma melhor experiência a cada 
grupo de cliente. Quem usa Inteligência 
Artificial e pratica a cultura analítica de 
dados conhece melhor seus clientes, tes-
ta e corrige rápido, expande para novos 
mercados e cria produtos diferenciados 
para um mundo transformado. 

(*) - É sócio-diretor geral da Stratlab Inteligência 
Digital, responsável por inovação, estudo de 

tendências de tecnologia, além de desenvolver 
estratégias de negócio por meio do marketing digital 

(https://stratlab.com.br/). 

Marketplace incentiva compra de 
usados nesta Black Friday

oferecendo um preço justo tanto para quem compra, 
quanto para quem vende”, conta Artur de Paula, Geren-
te Comercial da Semexe. Entre os itens que a empresa 
recomenda para a compra de usados são aqueles com 
maior durabilidade como, por exemplo, um quadro, que 
é principal componente da bicicleta, ou então acessórios 
de pouco desgaste como um transbike de carro ou uma 
bomba de ar. 

Para quem for optar por um usado busque uma opção 
segura e que garanta que tanto quem compra, quanto 
quem vende está seguro nessa transação. Na Semexe, por 
exemplo, há mais de 2.500 itens usados, e todas as compras 
de bicicleta são garantidas pelo programa Bike Segura.  
Fonte e mais informações: (https://www.semexe.com/).

Telmo Schoeler (*)
 
O mundo 4.0 exige que a essência 

das informações da empresa retrata-
das nos seus demonstrativos sejam 
corretas. 

Pense comigo. Imagine um médico 
ao qual você relatou seus desconfortos 
e sintomas ao final da conversa lhe 
sugerir ir direto para a sala cirúrgica, 
sem avaliações preliminares e corre-
tas sobre seu tipo sanguíneo, pressão 
arterial, tempo de coagulação, alergia 
a anestésicos. 

Você toparia deitar na maca? E se 
essas informações existissem, mas sua 
precisão fosse questionável porque o 
medidor de pressão está com defeito, 
a escala do termômetro errada, o 
reagente químico fora de validade....

Topas? 
Aí um amigo seu, piloto, diz que 

resolverá seu problema lhe transpor-
tando no seu avião para famoso centro 
médico em Boston, incentivando-o 
a embarcar imediatamente, sem ne-
cessidade de verificar o nível de com-
bustível, as condições meteorológicas 
no trajeto, a direção e velocidade do 
vento, as alternativas de pouso emer-
gencial, entre outros, pois sua grande 
experiência, suas milhares de horas de 
voo e seu mero olhar lhe dizem que 
está tudo certo.

Você toparia embarcar? Pensando 
na Chapecoense e como dizia aque-
la antiga propaganda, “nem a pau, 
Juvenal”!

Se assim é, como é possível que 
grande quantidade de empresários e 

executivos tomem decisões e empre-
endam ações sem olhar para os dados 
e informações emanadas da contabi-
lidade? Ou, fazem isso olhando para 
elas sabendo que contém omissões, 
erros e distorções, propositais ou não.

O mundo 4.0, com tecnologia e co-
nectividade já ensaiando o 5.0, exige 
que a essência das informações da 
empresa retratadas nos seus demons-
trativos – balanço patrimonial, DRE 
e fluxo de caixa – sejam corretas, 
precisas, atualizadas, imediatas, dis-
poníveis em sistemas interconectados 
e compatíveis, permitindo a inclusão 
dentro de uma economia circular 
que cada vez mais une o universo de 
stakeholders.

Esse movimento tende inexoravel-
mente à tecnicidade, formalidade e 

transparência de atos e fatos. A ilega-
lidade, o jeitinho, o desvio de objeto e 
conduta, passarão a ser descobertos, 
denunciados e trazidos a público pela 
cibernética e a inteligência artificial 
e, assim, afastarão clientes, fecharão 
mercados, restringirão fornecedo-
res e bloquearão acesso a recursos 
creditícios e acionários, redundando 
em desaparecimento das empresas e 
negócios. 

Órgãos burocráticos investigativos e 
tribunais passarão a ser coisas do pas-
sado, realisticamente desnecessários, 
porque a tecnologia eliminará automa-
ticamente os errados e desajustados.

Por isso, passou a existir apenas um 
caminho no registro dos eventos da 
vida empresarial: a tecnicidade, pre-
cisão e correção de dados e informa-

ções, tanto para propiciar a adequada 
análise e tomada de decisão por parte 
de todos os agentes da estrutura de 
Governança Corporativa – acionistas 
+ conselheiros + executivos + órgãos 
de controle – quanto para livrá-los 
da responsabilidade e ônus de erros, 
permitindo que assumam sua efetiva 
e construtiva responsabilidade pela 
sustentabilidade da companhia e a 
criação de valor. 

Ou seja, os princípios internacio-
nais de Governança – Transparência 
/ Equidade / Prestação de Contas / 
Responsabilidade Corporativa – não 
são teoria de códigos e leis, mas prática 
de sobrevida.  Simples assim! 

 
(*) - É fundador e presidente da Orchestra 

Soluções Empresariais. 

Acertar o caminho depende de informação



Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de novembro de 20206

De acordo com David Forli Inocente, diretor geral de 
Pós-Graduação e Educação Continuada da Universi-
dade Positivo, o que está havendo atualmente é uma 

digitalização geral das profissões. "Todas serão impactadas 
por mais tecnologia, desde o advogado até o geneticista”, 
afirma. E, com a pandemia, não só aceleraram-se os processos 
de construção de novas profissões e atualização daquelas 
que já existem, como a importância de algumas ocupações 
ganhou destaque, aumentando o interesse dos jovens que se 
preparam para o Ensino Superior.

"Carreiras evidenciadas pelos problemas causados pelo iso-
lamento social, propagação de fake news e corrida pela vacina 
tiveram aumento na procura não apenas em cursos de graduação, 
mas também em especializações e cursos de curta duração. A 
educação formal como instrumento para interpretação e transfor-
mação da sociedade nunca esteve tão em alta", afirma Inocente. 
Ele aponta seis tendências do mercado de trabalho para 2021. 

1Fact checking - Se, há 20 anos, alguém se apresentasse 
como especialista em checagem de fatos (ou fact checking, para 
aqueles mais acostumados ao termo em inglês), provavelmente 
a curiosidade seria geral. Afinal, com uma internet que ainda 
engatinhava no início dos anos 2000, pensar em um profissional 
inteiramente dedicado a essa função era inimaginável. Mas os anos 
passaram e as fake news se tornaram um terreno fértil e perigoso. 

Durante a pandemia, elas influenciam inclusive o debate sobre 
saúde, espalham desinformação e prejudicam os esforços de en-
frentamento do problema. Por isso, esse tipo de especialista está 
se tornando indispensável. Para ser um profissional dessa área, 
um bom começo é investir em uma graduação em Jornalismo ou 
cursos que envolvam TI. Depois, organizações como a Associação 
Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) oferecem cursos 
e oficinas totalmente voltados a essa função.

2Saúde mental e bem-estar - Passar a maior parte 
do tempo em casa, longe de amigos e familiares, com um vírus 
potencialmente letal circulando entre as pessoas é um enredo 
próximo aos de filmes pós-apocalípticos. Não à toa, um levanta-
mento realizado pela SEMrush apontou que as buscas por termos 
como “terapia” e “psicólogo online” dispararam depois da chegada 

Ao contrário do que acontecia em um passado não muito distante, quando ser médico ou advogado era o objetivo de quem buscava uma 
carreira promissora, as possibilidades de sucesso em novas ocupações ligadas à ciência e à tecnologia já são - 

e serão, cada vez mais - significativas. 

Foto de Baurzhan Kadylzhanov no Pexels

tempo. Uma boa opção de curso superior para quem quiser se 
dedicar a essa tarefa é a Biomedicina - que pesquisa a interação 
entre microrganismos e o sistema biológico humano. 

4Meio Ambiente - O crescimento da população global, a 
urbanização e a industrialização da agricultura provocam uma 
crescente demanda e exploração de recursos naturais, trazendo 
consequências como a alteração dos ecossistemas, levando as 
pessoas a cada vez mais se aproximarem de animais selvagens 
que podem ser vetores de doenças.

O uso excessivo de pesticidas, medicamentos e outros conta-
minantes que são lançados no ambiente, por exemplo, acarre-
tam em mudanças genéticas em microrganismos e aumentam a 
probabilidade de doenças zoonóticas, como a própria Covid-19, 
alcançarem os humanos.

"Os motores centrais da destruição e invasão dos ecossistemas 
são econômicos e sociais e requerem soluções complexas que, 
por conseguinte, dependem de profissionais com visão interdis-
ciplinar", afirma o professor do Programa de Pós-Graduação em 
Gestão Ambiental e da Business School da Universidade Positivo, 
John James Loomis. 

Segundo ele, embora profissionais ligados ao meio ambiente 
não possam evitar a próxima pandemia, eles podem tomar medi-
das para recuperar e fortalecer os ecossistemas que, em última 
instância, servem como barreiras para o surgimento de doenças.

5Responsabilidade Social - Uma pesquisa realizada pela 
Central Press com executivos de empresas de diversos tamanhos 
revelou que, mesmo 49% deles relatando queda de 50% a 100% 
no faturamento da empresa, 35% das organizações ampliaram as 
doações e projetos sociais por conta da pandemia. O momento 
fez as empresas se atentarem à responsabilidade social - e essa 
atitude veio para ficar.

O relatório especial do Edelman Trust Barometer 2020: Confian-
ça nas Marcas, que ouviu mais de 22 mil pessoas, em 11 países, 
entre o fim de maio e o início de junho, revelou que, para 69% 
dos brasileiros, tão importante quanto o produto ou o serviço é 
a forma das marcas contarem o que estão fazendo para ajudar o 
próximo e a empatia dos porta-vozes. 

Ou seja, os consumidores, mais do que nunca, estão atentos às 
marcas e isso tem incentivado ainda mais as empresas a assumir e 
a divulgar claramente seus compromissos sociais. Os profissionais 
da área de responsabilidade social geralmente vêm de cursos da 
área de Humanas. Já existem inúmeras especializações na área 
disponíveis no mercado.

6Legal Tech ou Direito Digital - O encontro de todas as 
atuações profissionais com a tecnologia é inadiável, mas, segundo 
Inocente, no Direito esse impacto será sentido de forma mais 
rápida e intensa, com as atenções voltadas à cibersegurança e à 
Lei Geral de Proteção de Dados. 

"O uso da inteligência artificial para a revisão de documentos, 
busca de jurisprudência, envio de cartas e memorandos padrão, 
traz um componente de machine learning muito forte à ativida-
de do advogado. O contencioso se amplia em oportunidades de 
atuação no que diz respeito, por exemplo, à proteção de direitos 
autorais, que se amplia em necessidades quando a facilidade de 
propagação de informações ganha a escala de multiplataforma", 
analisa. 

Ele também destaca oportunidades para o consultivo: "a pro-
liferação de startups e suas necessidades específicas exigem 
atualização em contratos, aspectos tributários e societários. O 
mercado se move rápido, os profissionais do direito devem ser 
capazes de acompanhar", alerta. 

Fonte e mais informações: Universidade Positivo (www.up.edu.br).
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da quarentena. Entre fevereiro e março, o aumento de procuras 
por esses termos foi de 50% e 83%, respectivamente, em relação 
ao mesmo período de 2019. 

Nesse cenário, profissões voltadas à promoção do bem-estar 
devem ser cada vez mais necessárias. Para trabalhar nessa área, 
é necessário cursar uma graduação em Psicologia, por exemplo. 
Também valem opções que promovem o bem-estar físico, social 
e mental, como uma pós-graduação em Terapias Integrativas e 
Complementares, prática reconhecida pela OMS. 

Para Inocente, esses profissionais precisam ser “alguém que 
encontra a confluência entre psicologia, saúde mental e nutrição, 
por exemplo”. Outro aspecto que a pandemia trouxe ao debate, 
segundo ele, foi a questão da sexualidade. "Os terapeutas per-
ceberam a evolução da demanda em seus consultórios, o que 
culmina em mais procura por educação continuada nesta área". 

3Vacinas - A falta de tratamentos comprovadamente 
eficazes para a Covid-19 tornou a busca por uma forma de imu-
nização contra a doença uma urgência. Por isso, laboratórios de 
todo o mundo começaram uma corrida para desenvolver, testar 
e produzir uma vacina o mais rápido possível. 

Especialistas de todo o mundo alertam que pandemias podem 
se tornar mais comuns, o que significa que profissões que lidam 
com o desenvolvimento de vacinas estarão em alta por um bom 
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O pretendente: ANDRE COSTA MARIOTTI, de nacionalidade brasileira, bancário, divorcia-
do, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Edvaldo Sergio Mariotti e de Ivete Aparecida de Castro Costa. A pretendente: 
PAOLA BRITO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, analista de dados, solteira, nascida 
em Sobral Pinto, Astolfo Dutra, MG, no dia (14/12/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Paulo Henrique de Paula e de Ilza Teixeira Brito de Paula.

O pretendente: CAIO PEREIRA DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, 
com 29 anos de idade, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Higino de Aquino e de Maria Madalena Pereira de Aquino. 
A pretendente: RAQUEL DOMINGUES PAULUCCI, de nacionalidade brasileira, engenheira, 
solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (16/05/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Rogerio Paulucci e de Elaine Cristina Domingues de Oliveira.

O pretendente: DANIEL DA SILVA XIMENDES, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em Piracuruca, PI, no dia (28/10/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Tarcisio Paiva Ximendes e de Neusa Alves da Silva Ximendes. A 
pretendente: JANE PAULA DE QUEIROZ NEVES, de nacionalidade brasileira, comer-
ciante, solteira, nascida em Botuporã, BA, no dia (07/10/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Armindo Antonio Neves e de Maria Nunes de Queiroz Neves.

O pretendente: DANILO RAPHAEL ALVES MORAES, de nacionalidade brasileira, 
professor, divorciado, nascido em Cândido Mota, SP, no dia (30/04/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Alves Moraes e de Alaide Zibordi Moraes. 
A pretendente: CLAUDIA DOS SANTOS LINO, de nacionalidade brasileira, consultora 
imobiliária, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1981), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Lino e de Sarai dos Santos Lino.

O pretendente: ECILIO DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, policial militar, 
divorciado, nascido em Casa Nova, BA, no dia (28/11/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Emidio dos Santos e de Catarina Aguida de Souza. A pretendente: 
MARIA KEILA MORAES TAVARES, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, 
solteira, nascida em Acaraú, BA, no dia (16/07/1999), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jose Maria Tavares e de Maria Ivone de Moraes Tavares.

O pretendente: WAGNER OLIVEIRA DO NASCIMENTO ROMA, de nacionalidade brasilei-
ra, analista financeiro, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José do Nascimento Roma e de Beatriz de Fátima 
Oliveira Roma. O pretendente: ANDRÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, analista 
financeiro, solteiro, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (24/06/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edivaldo de Souza Costa e de Penha Rita de Souza.

O pretendente: FERNANDO MESQUITA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
farmacêutico, solteiro, nascido em Mauá, SP, no dia (01/03/1988), residente e domiciliado 
em Mauá, SP, filho de Cesar Mesquita de Oliveira e de Rosane Mergener Mesquita de 
Oliveira. A pretendente: RENATA APARECIDA DE SOUZA MONTEIRO, de nacionalidade 
brasileira, analista de risco de crédito, divorciada, nascida em Porto Alegre, RS, no dia 
(27/07/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fernando Costa Monteiro 
e de Elizabeth de Souza Monteiro.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GEORGES ABBOUD, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em Tripoli - Líbano, no dia (05/01/1984), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Joseph Georges Abboud e de Linar Joseph Abboud. A pretendente: MARCELLA 
HALAH MARTINS, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em Ribeirão 
Preto, SP, no dia (22/10/1991), residente e domiciliada em Ribeirão Preto, SP, filha de 
Marcos Roberto Cristovão Martins e de Patricia Aprile Issa Halah.

O pretendente: GUSTAVO DA ROSA PETRY, de nacionalidade brasileira, estudante, 
solteiro, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (03/08/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Marco Antonio Flores Petry e de Gisele da Rosa Petry. A pretendente: 
BEATRIZ FERRAZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nas-
cida em Vitória, ES, no dia (20/09/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Sérgio Caciano Loureiro dos Santos e de Claudia Dalila Ferraz Ciribelli dos Santos.

O pretendente: HAO AN YANG, de nacionalidade chinesa, comerciante, solteiro, nascido 
em Taiwan - China, no dia (11/09/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho 
de Yang Zhi Ren e de Huang Zhi Yan. A pretendente: YA CHU CHOU, de nacionalidade 
chinesa, comerciante, solteira, nascida em Taiwan - China, no dia (21/11/1988), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Tung Chuan Chou e de Yu Lien Liu.

O pretendente: LEVI ISACK ELIEZER, de nacionalidade brasileira, engenheiro da com-
putação, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1998), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Noriel Eliezer e de Marcia Haberkorn Eliezer. A pretendente: 
ILANA BERGER HALPERN, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (21/01/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Ivo Halpern e de Adriana Berger Halpern.

O pretendente: LUIS DOS SANTOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, ajudante 
geral, solteiro, nascido em Pedro II, PI, no dia (27/12/1961), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Teixeira de Souza e de Francisca Luis dos Santos. 
A pretendente: MARIA ODETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, solteira, nascida em Pedro II, PI, no dia (05/06/1964), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Teixeira e de Maria Pinheiro dos Santos.

O pretendente: MAYCON LUIZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, gerente 
de operações, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Roberto dos Santos e de Araci Aparecida 
de Figueiredo. A pretendente: PAULA CAMARGO SOUZA, de nacionalidade brasilei-
ra, farmacêutica, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1990), residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Claudio dos Santos de Souza e de Silvia 
Cassia Camargo Souza.

O pretendente: MICHAEL GOMES FIRMINO, de nacionalidade brasileira, estilista, soltei-
ro, nascido em Osasco, SP, no dia (30/09/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Antonio Firmino dos Santos e de Francisca Djacira Gomes dos Santos. O 
pretendente: MICHAEL GUSTAVO SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente comercial, 
solteiro, nascido em Araguari, MG, no dia (21/09/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Luiz Carlos da Silva e de Vera Lúcia Neto.

O pretendente: VICTOR PINHEIRO DE SOUSA NILO DANTAS, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em Salvador, BA, no dia (30/09/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Nilo Dantas e de Lilian Pinheiro 
de Sousa Nilo Dantas. A pretendente: ANA LUIZA MARTINS CASTRO, de nacionalida-
de brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/08/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Guilherme Martins 
Castro e de Vera Cecilia Paes de Barros.

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

Raquel Naveira – Penalux – Crônicas dotadas de 
uma leveza divinal, exaradas de pena fluida, incon-
tida, que desnuda feito leque ao abrir-se, uma alma 
eivada de sonhos, fantasias e desejos, carregada de 

alguns dissabores. Quem nunca?  Raquel brinda o leitor com 
temas extraídos do seu, agora não mais, hermético âmago, num 
show poético de profunda e nítida estrutura cultural. O leitor por 
vezes, ficará aturdido entre ficção e possível realidade, tamanha 
é a exuberância e alcance dos textos, que atrai o leitor a um 
elevado deleite, linha após linha. A sempre respeitada profes-
sora, para nosso gáudio,  desta feita superou-se. Muito bom!

Leque Aberto

Marcelo Ferreira – Scortecci – O autor, profis-
sional do mercado gráfico que superou uma infância 
difícil, escreve desde seus tenros quinze anos de 
idade. Talvez isso tenha propiciado uma têmpera 

forte para  sua estirpe resiliente. Nessa obra de estreia, com-
pilou oitenta poemas, a maioria com temática amorosa, alguns 
com extrema secura, todavia, delicados. Tal simbiose permite 
ao leitor momentos de pura reflexão. As letras não “acusam” 
o neófito que as une. Escreve com perfil veterano, no melhor 
entendimento do termo, permeando por bastidores invisíveis 
d’alma. Para poucos.

Dê Um Tudo para Um Todo

Padre Reginaldo Manzotti – Petra – Respeitável 
padre paranaense com ilibada e sempre inflexível 
conduta missionária, levando palavras de conforto 
às pessoas com pouca ou muita fé criou uma obra 
admirável. Seres combalidos, encontrarão em suas 

páginas, num linguajar nada chato,  o néctar espiritual tão neces-
sário ao equilíbrio d’alma e bem estar físico também. Obra que 
abrange situações rotineiras, cotidianas, com certeza encontrará 
encaixe no coração dos leitores, sectários ou não. Acalentador. 

Combate Espiritual no Dia a Dia

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

A edição de 2020 da 
Black Friday promete ser 
a maior da história e, a 
alguns dias da data, lojis-
tas e varejistas estão se 
preparando para o grande 
dia do comércio. Para o 
varejo físico a expectativa 
é impulsionar as vendas e 
retomar as atividades do 
setor; já no e-commerce 
lojistas e varejistas estão 
apostando em integrações 
em diferentes marketpla-
ces, a fim de atrair mais 

visibilidade dos produtos 
oferecidos online, e conso-
lidar o comércio eletrônico 
em 2020. 

O consumidor final tam-
bém aguarda a data com 
altas expectativas e co-
meçou a se preparar para 
as ofertas e descontos. 
De acordo com levan-
tamento realizado pelo 
Bling  - startup de geren-
ciamento ERP para MEIs 
e PMEs - em que analisa a 
intenção de consumos dos 

clientes durante a Black 
Friday, eletrodomésticos 
e eletroportáteis devem 
ser os campeões de vendas 
em 2020. 

O levantamento aponta 
que 52,74% dos consumi-
dores pretendem adquirir 
eletrodomésticos e ele-
troportáteis; Eletrônicos 
e informática vem na 
sequência com 41% das 
intenções de compra; 
Perfumes e cosméticos 
(32,36%); Smartphones 

(28,64%); Móveis e deco-
ração (28,12%); e Acessó-
rios e calçados (24,30%). 
De acordo com o estudo, 
este ano 32,2% dos consu-
midores devem desembol-
sar R$ 1 mil a R$ 2.999,00, 
enquanto 25,9% R$ 500 a 
R$ 999; 14,6% R$ 3 mil ou 
mais; 14,3% R$ 300,00 a 
R$ 499,00; 11% R$ 100,00 
a R$ 299,00; e 1,6% devem 
gastar até R$ 99. Fonte e 
mais informações: (www.
bling.com.br).

Apesar de relatarem estar 
atravessando a crise mais 
endividadas, as mulheres 
empresárias pedem menos 
crédito que os homens, mas 
quando solicitam, conse-
guem mais financiamentos 
com as instituições finan-
ceiras. Essa é a conclusão 
do estudo do Sebrae que 
analisou o histórico das úl-
timas edições da pesquisa 
“O Impacto da Pandemia do 
Coronavírus nos Pequenos 
Negócios”, realizada em 
parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 

De acordo com o levanta-
mento, apesar de em todas as 
edições as donas de pequenos 
negócios recorrerem menos 
aos bancos que os homens, 
em todas edições elas obtêm 
mais êxito na solicitação. Um 
dos possíveis motivos para o 
maior aval para os pedidos 
de financiamento para as 
mulheres pode ser explicado 
pelo seu histórico de melhor 
pagadoras. 

“As mulheres são mais 
adimplentes, na média, e os 
bancos levam isso em con-
sideração. Por outro lado, 
ainda observamos barreiras 
culturais por parte das ins-
tituições financeiras quando 
a mulher negocia operações 
de crédito”, observa a ana-

lista de empreendedorismo 
feminino no Sebrae, Renata 
Malheiros. 

De acordo com Renata, 
as mulheres ainda recor-
rem menos ao crédito por 
questões culturais adquiri-
das desde a infância e que 
interferem na vida adulta. 
“O público feminino ainda 
tem uma relação distante 
das instituições financeiras. 
Muitas acreditam que é um 
universo inacessível, seja por 
crenças individuais, seja por-
que não encontram ambien-
te amigável, não se sentem 
à vontade para solicitar um 
empréstimo e encarar uma 
negociação”, pontua.

O Sebrae tem trabalhado 
junto ao público feminino e 
com as instituições financei-
ras para estimular a mudança 
deste quadro.  As empreen-
dedoras recebem capacita-
ções para que tenham mais 
autoconfiança, familiaridade 
com os números e técnicas 
de negociação. Além disso, a 
instituição também trabalha 
com sensibilização junto aos 
bancos para que haja maior 
compreensão das questões 
culturais que impactam o 
universo feminino e para que 
ofereçam soluções que aten-
dam a homens e a mulheres 
(AI/Sebrae).

O mercado de energia solar tem 
crescido nos últimos anos. 
Segundo levantamento da As-

sociação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), o Brasil já ul-
trapassou a marca de 6 gigawatts (GW) 
de potência operacional da fonte solar 
fotovoltaica em usinas de grande porte 
e pequenos e médios sistemas instala-
dos em telhados, fachadas e terrenos. 
Desde 2012, o segmento já movimentou 
R$ 31 bilhões em novos investimentos 
privados no Brasil, tendo gerado mais 
de 180 mil empregos acumulados. 

Nesse cenário, o agronegócio tem 
ganhado força, com instalações de 
sistemas de geração de energia foto-
voltaica para reduzir custos e ampliar a 
eficiência energética em propriedades 
rurais de todo o país. Para Teodorico 
Domingos Marcon, que reside no muni-
cípio de Xavantina, em Santa Catarina, 
o sistema de geração de energia solar 
representou uma economia de 75% em 
custos com energia. O empresário, que 
tem 140 hectares de terra para a criação 
dos bubalinos e pequenas plantações 
de feijão, milho e sorgo para pastagem, 
conta que a energia solar mantém a 
ordenha das búfalas. 

Contratado pela Engetrom de Xaxim, 
credenciada da Renovigi - empresa 
líder na fabricação de sistemas fotovol-
taicos no Brasil -, o sistema conta com 
14 módulos e potência para geração de 
até 500 kWh, instalados no telhado do 
galpão para potencializar a capacitação 
da energia solar. O investimento inicial 
foi R$ R$ 17 mil. 

O agricultor Amaray da Silva, proprie-
tário da Chácara Três Irmãs, em Lucas 
do Rio Verde, Mato Grosso, também 
apostou na energia solar para reduzir 
custos com agricultura familiar. 

“Nossa conta de luz estava vindo 
muito alta, especialmente na época 
em que precisava irrigar a plantação. 

A energia solar é mais acessível ao 
pequeno produtor e representa uma 

economia significativa.

re
no

vi
gi
.c
om

/re
pr
od

uç
ão

Pequenos do agronegócio economizam 
até 90% com energia fotovoltaica

Nesse cenário, o agronegócio tem ganhado força, com instalações de sistemas de geração de energia 
fotovoltaica para reduzir custos e ampliar a eficiência energética em propriedades rurais de todo o país.

financiamento do Pronaf, do Governo 
Federal, subsídio que objetiva o for-
talecimento de atividades e serviços 
relacionados à pecuária. 

“Além da economia na conta de luz, 
consigo pagar o financiamento que ain-
da me possibilita um ano de carência. 
Estou há dois com o sistema e muito 
satisfeito, já dei bastante conselho para 
as pessoas. Esse negócio de energia 
solar faz jus à economia, é bom e viável”, 
comenta. De acordo com o proprietá-
rio da Vento Minuano, Vagner Marcos 
Rhoden, após análise e elaboração de 
projeto, foram instalados 40 módulos 
com estruturas de fixação para o solo. O 
investimento inicial foi de R$ 60 mil e a 
geração mensal é de 1600KWh, repre-
sentando uma economia de R$1.100. 
O valor da conta de energia que antes 
chegava em torno de R$1.300 diminuiu 
para taxa mínima de R$ 60. 

Antônio Federico, diretor comercial 
da Renovigi, explica que os sistemas 
de energia solar estão mais acessíveis 
aos pequenos produtores e podem 
representar uma economia significativa 
no custo com energia. “É importante 
frisarmos que o investimento inicial 
não é tão alto quanto se imagina. Além 
disso, a compensação é significativa, 
pois o custo com energia pode diminuir 
em até 90%. 

As fontes renováveis, especialmente 
a solar, estão adquirindo papel estraté-
gico em pequenas negócios e são uma 
solução acessível em termos financei-
ros, uma vez que a aquisição de um 
sistema pode ser efetuada de diferentes 
formas como, por exemplo, através de 
financiamento”, afirma. “Outro aspecto 
importante a ser considerado é que a 
energia solar é limpa e infinitamente 
renovável, não representando impacto 
ao meio ambiente”, completa. Fonte 
e mais informações: (https://renovigi.
com.br/).

Ouvi falar sobre as vantagens e que 
poderia ter no meu negócio mesmo 
sendo pequeno, então quis saber mais. 
Participei de uma reunião na cidade e 
no mesmo dia solicitei uma proposta”, 
conta. A produção, que chega a cerca 
de quatro toneladas de alimentos por 
mês, conta com o cultivo de verduras 
e hortaliças, limão, maracujá, pimenta 
de cheiro, jiló e pimentão verde nos 
quatro hectares de terra. 

A distribuição é parcelada e contem-
pla vendedores ambulantes, super-
mercados, a Cooperativa Cooperriso 
e escolas cadastradas no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), que recebem produtos da 
agricultura familiar. Para instalação 
do sistema solar, Amaray solicitou 
orçamento para a Vento Minuano 
Energias Renováveis, empresa cre-
denciada à Renovigi no Mato Grosso. 
O agricultor viabilizou a aquisição com 
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Instituições financeiras confiam 
mais nas empreendedoras
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