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D - Aceleração de Startups
VTEX, a primeira e única plataforma de e-commerce-marketplace-OMS 
totalmente integrada do mundo, anuncia seus novos programas de acele-
ração para startups e profissionais, Accelerator e Incubator, voltados para 
o desenvolvimento dos mercados globais de e-commerce, com ênfase na 
colaboração. O Incubator Program tem duração de seis meses e está aberto 
para startups que já atuam há um semestre e que possuam um plano de 
negócios ou um Produto Viável Mínimo de sua solução inovadora. Já o 
Accelerator Program, com duração de quatro meses, é voltado a startups 
com seis a doze meses de fundação e que já tenham materializado suas 
ideias em um MVP ou em uma primeira versão da solução. Inscrições e 
mais informações em: (https://vtex.com/us-en/accelerator/).

E - Transporte de Crianças  
A Baby Pass é uma startup focada no transporte de crianças por apli-
cativo, fundada há cerca de três anos observou uma oportunidade de 
crescer durante o período de recessão econômica. O aplicativo conta 
com as ferramentas de corrida imediata e corrida agendada, ou seja, você 
pode escolher a data e hora que vai precisar de um motorista, agendar 
a viagem pelo app e pronto, o carro estará lá no período agendado. Ao 
adquirir um dos planos, o cliente além de pagar mais barato, terá um 
serviço completamente exclusivo, afinal, todas as viagens serão feitas 
pela mesma motorista. O serviço, está disponível em mais 10 cidades 
além de Rio de Janeiro e São Paulo. Belo Horizonte, Brasília, Salvador, 
Guarulhos, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Vitória, Uberlândia e Juiz 
de Fora já contam com os serviços do “uber para crianças”. Mais infor-
mações: (https://babypass.mobi/).

F - Atendendo à Demanda
A Jadlog, uma das maiores empresas de transportes de cargas expres-
sas fracionadas do Brasil, já está preparada para o grande volume de 
encomendas que movimentará por conta da Black Friday. A empresa 
e sua malha de franquiados ampliaram suas infraestruturas em mais 
de 50 mil m² e aumentaram a sua frota em mais de 50% de veículos 
leves e caminhões para atender a grande demanda desta data tra-
dicional. Além do HUB Matriz, sede da empresa, está com um novo 
sorter com capacidade de processar até 60 mil pacotes adicionais por 
dia, em São Paulo, contando com um segundo Centro de Distribuição 
na rodovia Anhanguera e um terceiro galpão extra locado para esse 
período de grandes vendas online, que somados totalizam 30 mil m2. 
A transportadora investiu no fortalecimento do pessoal, com mais 600 
pessoas adicionais só para esse período de pico. Mais informações: 
(www.jadlog.com.br).

A - Normas Contábeis 
O XVII Seminário Internacional CPC - Normas Contábeis Internacio-
nais ocorre amanhã (25) e quinta-feira (26). Em plataforma digital 
fechada, objetiva proporcionar uma visão prática do atual estágio de 
adoção das normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS) 
no Brasil. Os temas são: Combinações de negócios para Entidades 
sob Controle Comum; Relato Integrado e EESG (aspectos econô-
micos, ambientais, sociais e de governança) com foco na visão de 
investimentos; Hedge Accounting; e Demonstrações Financeiras 
Primárias. O evento foca em divulgar informações para permitir a 
emissão de normas pelas entidades reguladoras brasileiras, objeti-
vando centralizar e uniformizar o processo de produção, levando 
em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 
internacionais. Mais Informações: (http://www.eventos.facpc.org.br/
home/XVIISeminarioCPC). 

B - Bancos de Varejo
O Foro Inteligência promove amanhã (25), às 19h, o debate ‘Desafios 
dos Bancos de Varejo Brasileiros’, com o presidente do Banco Bradesco, 
Octavio de Lazari Junior. A entrada de novas tecnologias e de novos 
operadores, somada às mudanças nos perfis dos clientes, mudou o 
cenário do mercado financeiro. Desafios e também oportunidades se 
colocam aos bancos de varejo. Como eles se preparam para operar de 
maneira competitiva e se manterem relevantes? Como os grandes e 
tradicionais bancos vão lidar com o crescimento das fintechs? A compra 
dessas empresas pode ser uma estratégia para reduzir o impacto desses 
novos concorrentes? Essas e outras questões serão discutidas com o 
presidente do Bradesco. Inscrições gratuitas: (https://www.insightin-
teligencia.com.br/foro/). 

C - Empreendedorismo Científico
O premiado engenheiro ambiental, Gabriel Estevam Domingos, diretor 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Ambipar lançou o 1° Prê-
mio de Incentivo ao Empreendedorismo Científico (1° PIEC). Serão 
aceitos projetos das áreas de: Química, física, matemática, biociência, 
robótica/mecatrônica, botânica, agrícola e florestal. A premiação 
objetiva promover a visibilidade desses projetos junto à imprensa, 
à comunidade científica, possíveis investidores e às comunidades 
acadêmicas. Serão distribuídos troféus, certificados e bonificação em 
espécie que somam mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 
prêmios, incluindo equipamentos que serão doados para uma escola 
pública. Para conferir o edital completo e mais informações, basta 
acessar o site (www.piec.eco.br).

G - Serviços Especializados
O Grupo GR tem vagas abertas para o cargo de porteiro/controlador de 
acesso no interior de São Paulo. As vagas estão distribuídas entre as regiões 
de Jaguariúna, Jundiaí, Jacareí e Cajamar. A empresa é referência nacional 
na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Porta-
ria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança 
Eletrônica e atende condomínios, indústrias, hospitais, shopping centers, 
instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, faci-
lities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. A empresa não 
recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, a candidatura é feita 
somente online no site (https://grupogr.pandape.com.br/).

H - Compras Internacionais
Mais de 200 milhões de opções de produtos que podem ser adquiridos 
para os presentes de Natal, diretamente de fabricantes, distribuidores 
e vendedores de diversos países, com o melhor custo-benefício. A Black 
Friday do AliExpress, maior site de compras internacionais do mundo, 
começa já nesta segunda-feira (23), às 5h da manhã e vai até o próximo 
dia 28 (sábado), às 4h59. Com o investimento em logística feito pela 
empresa, que pertence ao grupo Alibaba, as entregas no Brasil estão 
sendo realizadas em menos de 30 dias, eventualmente em 15 dias nas 
grandes cidades. O site aumentou de três para quatro o número de voos 
semanais conectando o Brasil aos principais fornecedores de produtos 
do mundo, o que reduz o tempo de entrega dos pacotes. Verifique em 
(https://www.aliexpress.com). 

I - Alimentos e Bebidas
Já estão abertas as inscrições para a rodada de negócios que acontece 
entre micro, pequenas e médias empresas brasileiras do ramo de ali-
mentos e bebidas, e compradores internacionais. Os encontros B2B 
ocorrem no Let’s Meet: Brazil, Food & Beverage, que ocorre entre os 
dias 30 de novembro e 4 de dezembro, de forma virtual. Podem partici-
par as empresas que estejam com maturidade exportadora no setor de 
alimentos e bebidas. Os empreendedores interessados têm até o dia 27 
de novembro para se inscrever pelo (lmbrazil.com). Será cobrada uma 
taxa de U$ 30 e o evento consiste em rodada de negócios com reuniões 
individuais por meio de vídeo chamada (Sistema MyBusinessMatches). 
Todas as empresas inscritas passarão por um processo de seleção. 

J - Carreira Global
A École Intuit Lab, de origem francesa de Design, Artes e Comunicação 
Visual, escolheu o Brasil para sua nova etapa de expansão. A instituição 
inaugura campus em São Paulo, onde oferta cursos de formação e exten-
são para estudantes em busca de capacitação para uma carreira global. 
A escola mantém dois campus na França, em Paris e Aix-en-Provence e 
dois na Índia, em Mumbai e Kolkata. Por meio de uma rede de parcerias 
com 18 universidades e cerca de mil empresas e agências, oferece aos 
alunos possibilidades de desenvolver projetos e intercâmbios na Europa, 
Ásia, América do Norte e América Latina. Os cursos, com quatro anos 
de duração, são: Formação em Comunicação Visual e Design Digital, 
Formação em Arte & Design de Games e Formação em Artes Visuais. 
Saiba mais no site: (https://ecole-intuit-lab.com.br/). 

O conhecimento e as 
organizações

“Dar laranja mim, dar 
comer laranja mim, 
comer laranja dar mim, 
comer laranja dar mim 
você”

Até hoje essa confusa frase 
com dezesseis palavras é 
a mais longa a ser profe-

rida por um não-humano, feito 
este alcançado nos anos 1970 
pelo chimpanzé Neam Chimp-
sky (ou Nim para os íntimos) 
com o uso de linguagem de 
sinais. O respectivo estudo, 
da Universidade de Colúmbia 
(Nova Iorque, provou que os 
animais eram sim capazes de 
adquirir algum nível elementar 
de linguagem.

Apesar de um grande mérito 
para Nim, quando o compara-
mos a um humano, vemos facil-
mente como uma criança com 
menos de dois anos de idade é 
capaz de verbalizar uma frase 
mais complexa e organizada do 
que essa. O pouco mais de 1% 
de diferença genética entre nós 
e os demais primatas proporcio-
na-nos os meios para produzir 
um poema, uma sinfonia, um 
teorema matemático, uma dis-
sertação ou E=m.c².

E não apenas a capacidade 
de comunicar neste nível de 
complexidade nos torna únicos, 
mas também outras duas habi-
lidades sustentaram, juntas, o 
estabelecimento de todos os 
nossos avanços civilizatórios: 
aprender e lembrar. Esse tripé 
cognitivo permitiu-nos criar, 
compartilhar e fazer uso de algo 
que, neste patamar, é restrito 
à espécie Homo sapiens (que 
significa “homem sábio” ou “ho-
mem que sabe”) e que, de longe, 
é inatingível a todos os demais 
seres viventes: o conhecimento.

Esse tesouro essencialmente 
humano, nem sempre adequa-
damente valorizado, encontra-
se manifesto em duas grandes 
modalidades conhecidas pelos 
termos eternizados por Polanyi 
(1962): tácito e explícito. Na 
primeira, o conhecimento 
encontra-se exclusivamente 
em nossa mente, incluindo até 
aquilo que por vezes sequer 
conseguimos explicar. Podemos 
entender como algo individual, 
restrito àquele que o detém. Por 
sua vez, quando há a manifes-
tação escrita, eletrônica ou em 
outra forma para a qual se gere 
algum tipo de registro, tem-se 
então o chamado conhecimento 
explícito.

E para as organizações (em-
presas, órgãos públicos, ongs 
etc.), este é igualmente – ou 
até ainda mais – valioso. Afinal, 

é ele que permite a inovação, a 
melhoria contínua, a eficiência. 
Apesar dos gestores sempre 
prestigiarem esses benefícios, 
muito frequentemente é ne-
gligenciado o cuidado em pre-
servar na firma o conhecimento 
nela produzido ou colocado em 
uso pela sua equipe – o que 
representa um perigo e, muitas 
vezes, um custo alto (especial-
mente quanto é grande a rota-
tividade de pessoal), mas que 
não se vê nas demonstrações 
contábeis. 

Afinal, além daquilo que é 
feito e seu resultado, também a 
forma como se faz é uma parte 
importantíssima da cultura e da 
operação de qualquer organi-
zação. Mas uma empresa pode 
ter conhecimento? Não apenas 
pode, como deve! Por mais que 
ela não tenha uma mente, ele 
pode ser apropriado e preser-
vado em sua forma explícita, 
por meio de comunidades de 
práticas, meios eletrônicos, 
relatórios, manuais etc. 

Pode ser, ainda, preservado 
na modalidade tácita quando se 
cria um ambiente que favoreça 
a socialização do conhecimento 
entre as pessoas que ali traba-
lham. 

Com essas e outras iniciati-
vas, evita-se que a saída de um 
colaborador ou mesmo de uma 
equipe cause uma queda brusca 
de desempenho, a interrupção 
de atividades, a redução da 
qualidade e o retrabalho (bem 
como o custo) de reaprender. 
Assim, podemos dizer que o 
conhecimento organizacional é 
o conjunto dos conhecimentos 
individuais que se tornaram 
explícitos.

Na era em que vivemos, muito 
se fala – e com razão – sobre a 
importância de dados e infor-
mações, bem como grandes 
costumam ser os gastos e esfor-
ços em sistemas, equipamentos, 
backups. Mas as organizações 
de todos os portes ainda preci-
sam, em maior ou menor grau, 
investir e dedicar-se mais na 
perpetuação daquilo que é uma 
riqueza ainda maior, mesmo que 
não apareça em seu balanço 
patrimonial. 

Pode-se assim, com o uso 
das conhecidas ferramentas 
e metodologias, criar uma 
vantagem competitiva em seu 
sentido amplo: algo valioso, 
perene e de difícil imitação pela 
concorrência.

(*) - Mestre em Gestão da Informação 
(UFPR), especialista em Inteligência 

de Negócios (UP) e bacharel em 
Administração (UFPR), é doutorando 

e consultor do Grupo Positivo.

Jeanfrank T. D. Sartori (*)

Registro gratuito de 
tratores e máquinas 
agrícolas

O Ministério da Agricultura 
lançou a Plataforma Digital de 
Registro e Gestão de Tratores e 
Equipamentos Agrícolas (ID Agro), 
que vai permitir o registro oficial de 
tratores e equipamentos agrícolas, 
sem custo para o produtor rural. 
O registro vai permitir o trânsito 
de veículos em vias públicas, sem 
necessidade de licenciamento e 
emplacamento, além de facilitar 
a comercialização de tratores 
usados, o acesso ao crédito e as 
ações de segurança em relação a 
roubos e furtos. A ministra Tereza 
Cristina (Agricultura) lembrou que 
o sistema foi implementado para 
adequar os equipamentos agrícolas 
à legislação de trânsito do Brasil. 
O vice-presidente da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) José Mário Schrei-
ner, destacou que o registro dos 
tratores e máquinas agrícolas terá 
custo zero, permitindo ao produtor 
usar os recursos que gastaria para 
fazer o registro em investimentos 
na propriedade, como compras 
de melhores sementes e insumos. 
Para fazer o registro, é necessário 
ter cadastro no aplicativo ID Agro, 
inserindo dados pessoais; ter a 
nota fiscal do bem e procurar uma 
agência autorizada da marca do 
bem. Somente as agências auto-
rizadas poderão fazer o registro. 
A concessionária irá analisar os 
documentos originais do proprie-
tário, a nota fiscal e a numeração 
do chassi ou de série do bem. O 
registro pode ser feito tanto para 
equipamentos novos como para 
usados (AI/Mapa).

Hoje, as embaixadas 
e consulados bra-
sileiros em mais de 

130 países já servem como 
intermediários para serviços 
como a emissão de CPF e o 
registro de brasileiros nasci-
dos no exterior, entre outros. 

O acesso de fora do país a 
certidões registradas no Bra-
sil, contudo, ainda depende 
de um processo moroso, 
envolvendo custos com des-
pachantes e envios postais.

Agora, o novo convênio 
permite que as representa-
ções diplomáticas tenham 
acesso direto à Central 
Nacional de Informações 
do Registro Civil (CRC 
Nacional), base de dados 

O Ministério das Relações Exteriores facilita o acesso a certidões de 
nascimento, óbito e casamento por cidadãos brasileiros no exterior.
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As instituições finan-
ceiras consultadas pelo 
Banco Central (BC) au-
mentaram a projeção para 
a inflação e reduziram a 
estimativa de crescimento 
da economia.

A projeção para a expan-
são do Produto Interno 
Bruto (PIB) caiu de 2,17% 
para 1,99% em 2020, na 
quarta redução consecu-
tiva. A estimativa das ins-
tituições financeiras para 
os anos seguintes - 2021, 
2022 e 2023 – permanece 
em 2,50%.

A estimativa para a infla-
ção, medida pelo IPCA, su-
biu de 3,19% para 3,20%. 
A informação consta no 
boletim Focus, pesquisa 
semanal do BC que traz 
as projeções de institui-
ções para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também 
não teve alterações: 3,50% 
em 2022 e 2023. A previ-
são do mercado financeiro 
para a cotação do dólar 
permanece em R$ 4,20 

A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo BC.
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Convênio de cartórios com MRE agiliza 
emissão de certidões no exterior

Um convênio assinado  entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) vai facilitar o acesso a certidões de nascimento, óbito 
e casamento por cidadãos brasileiros no exterior

sistema o cidadão no exte-
rior “não precisa ligar para 
o cartório, fazer depósitos 
de alguma forma, esperar 
de 20 a 30 dias para que 
sua certidão física possa 
chegar lá [onde estiver]. 
Basta ele ir no consulado e 
vai receber aquela certidão 
impressa no consulado e 
entregue pessoalmente”, 
disse ele. 

De acordo com o secretá-
rio-geral do Itamaraty, Otá-
vio Brandelli, o Brasil possui 
atualmente mais de 200 re-
presentações diplomáticas 
no exterior, atendendo cerca 
de 3,5 milhões de brasileiros 
que residem ou viajam para 
fora do país (ABr).

que reúne todos os atos de 
nascimentos, casamentos 
e óbitos feitos por todos os 
cartórios brasileiros. 

Com isso, torna-se pos-

sível pesquisar, solicitar e 
receber certidões de modo 
automatizado. Segundo o 
presidente da Arpen-Bra-
sil, Airon Toledo, pelo novo 

Estimativa de crescimento da 
economia caiu para 1,99%

para o fim deste ano e subiu 
de R$ 4,15 para R$ 4,20, ao 
fim de 2021.

A projeção para 2020 
está abaixo do centro da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é 
4% em 2020. Para 2021, a 
meta é 3,75% e para 2022, 
3,50%. O intervalo de to-
lerância para cada ano é 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, ou seja, 
em 2020, por exemplo, o 
limite mínimo da meta de 
inflação é 2,5% e o máximo, 
5,5%.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente 
em 4,25% ao ano. Para 
o mercado financeiro, a 
Selic deve ser mantida 
no atual patamar até o 
fim do ano. Em 2021, a 
expectativa é de aumento 
da taxa básica, encerran-
do o período em 5,5% ao 
ano. Na semana passada, a 
previsão estava em 5,75% 
ao ano, ao final de 2021. 
Para o fim de 2022 e 2023, 
a previsão foi mantida em 
6,5% ao ano (ABr).


