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Bye bye Ford, 
bye bye 
happyness

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

A Covid-19 provocou transformações tecnológicas em todos os 
setores, e a logística foi uma das áreas mais impactadas. Isso porque, 
para atender às novas demandas, as empresas precisaram avaliar 
a incorporação de ferramentas em seus processos com o objetivo 
de promover um salto de eficiência em rastreamento, transporte e 
armazenamento.   

Sete tendências de tecnologia 
para a logística

Como dissemos adeus (e boa viagem!) para 2020 e estamos dando 
nossos primeiros passos em 2021, muitos começarão a pensar em suas 
resoluções. Mas gostaria de desafiá-lo a assumir um tipo diferente de 
compromisso este ano. Além das resoluções usuais de “entrar em forma” 
ou “aprender um novo idioma”, por que não adicionar à sua lista “ser mais 
consciente com relação à privacidade dos dados”? A mídia social é um 
ótimo lugar para começar. Ela se destacou em cena, ao mesmo tempo 
que o smartphone - e a combinação dos dois provou ser irresistível.   

Nova perspectiva para privacidade 
de dados

Há um bom tempo, o WhatsApp faz parte do cotidiano do brasileiro 
como uma das principais ferramentas de comunicação. O aplicativo 
representa uma ponte de conexão entre as pessoas e, também, em-
presas, proporcionando grandes oportunidades para os negócios, 
especialmente em tempos de pandemia da Covid-19. Contudo, assim 
como na modalidade presencial de venda, é sempre muito importante 
estar atento a algumas boas práticas que ajudam você ou seu time de 
vendas na hora de um contato dessa natureza.   

Três dicas para o seu negócio bombar 
e vender pelo WhatsApp

Foto de Lukas no Pexels

Negócios em Pauta

Corpo Humano
Você já se imaginou dentro do coração de alguém? Uma 

das startups aceleradas pelo Eretz.bio, centro de inovação 
do Hospital Albert Einstein, coloca estudantes do país inteiro 
dentro do corpo humano, com a imersão da tecnologia de re-
alidade virtual. Desde 2016, a MedRoom vem conquistando 
centros educacionais com seu laboratório virtual, o Atrium, 
que une teoria e prática no estudo da anatomia e fisiologia 
humana. Futuros médicos, enfermeiros e profissionais da 
área da saúde em geral podem analisar individualmente, 
e com fidelidade, os órgãos dos pacientes virtuais Max 
e Lucy, construídos feitos pela equipe de artistas 3D da 
edtech, para captar cores, escalas e texturas dos mais de 
quatorze sistemas. Saiba mais em: (www.medroom.com.
br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: medroom.com/reprodução 

News@TI

Promoção “Esse tablet é meu”

@A Workover Academy – plataforma de cursos online que 
se utiliza de jornadas de conhecimento para fazer a ponte 

entre as vagas disponíveis no mercado de tecnologia e profis-
sionais qualificados -  lança a promoção “Esse tablet é meu”. 
Para participar, os interessados devem compartilhar a Workover 
Academy com os amigos e esses devem por sua vez, inscrever na 
plataforma. Apenas alunos da Workover (usuários cadastrados) 
poderão convidar novas pessoas para ingressar na plataforma. 
Todos que se inscreverem na plataforma durante o período da 
promoção, poderão participar seguindo a mesma mecânica de 
novas indicações. Conheça os detalhes do regulamento no link 
https://workover.com.br/essetabletemeu/.   Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução/https://workover.com.br/essetabletemeu/

O Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Receita (Sindifisco), divulgou um 
estudo que revela que a defasagem 
acumulada na tabela de Imposto de 
Renda é de 113,09% nos últimos 
24 anos

Na prática, isso quer dizer queda no poder 
de compra e aumento na injustiça tribu-

tária no país. Em 1996, a isenção no imposto 
contemplava trabalhadores que recebiam até 
nove salários mínimos mensais. Em 2021, a pro-
porção é de apenas 1,73. Ou seja, quem recebe 
acima de R$ 1.903,98. Se a tabela tivesse sido 
corrigida de acordo com a inflação, o imposto 
deveria ser pago apenas por quem recebe mais 
de R$ 4.022,89.

Uma diferença gigantesca que aumenta ainda 
mais a desigualdade social.

Para piorar a situação dos mais pobres, boa 
parte dos que receberam o auxílio emergencial 
poderão ter que pagar imposto de renda sobre 
o benefício. Isto porque quem recebeu rendi-
mentos tributáveis acima da primeira faixa da 
tabela progressiva - num montante superior a 
R$ 28.559,70 ao longo de 2020, somado o bene-
fício - será obrigado a apresentar a declaração. 

Dentro do ajuste entre receitas recebidas, 
estão despesas dedutíveis dentro do limite, 
dedução de dependentes, gastos com saúde e 
educação formal, sendo possível que se apre-
sentem impostos devidos. É importante contar 
com um contador especialista para evitar erros. 
Atualmente, o Brasil tem cerca de 30 milhões de 
declarantes. Desses, 10 milhões ficam isentos 
ou recebem restituição. 

Caso a faixa de isenção subisse para R$ 3 
mil, por exemplo, esse número saltaria para 
18 milhões. Isso quer dizer que 8 milhões de 
contribuintes, que representam cerca de 30 mi-
lhões de famílias, ficariam livres desse imposto. 

Embora a correção da tabela tenha sido uma 
promessa de campanha do presidente Jair 
Bolsonaro, o governo já deu sinais de que difi-
cilmente fará a alteração para o próximo período 
de declaração, que tem início em 1º de março. 
Em função da pandemia, 2020 foi o sétimo ano 
seguido de contas no vermelho, só que com um 

Defasagem na tabela de IR: 
a injustiça tributária no Brasil

recorde de R$ 831,8 bilhões negativos. Ajustar 
a tabela significa menos dinheiro entrando para 
os cofres públicos num momento crítico.

O problema é que, mesmo que o governo 
aumente a arrecadação agora, ele gera um 
desequilíbrio social no médio prazo, visto que 
o poder de consumo da população é reduzido, o 
que agrava ainda mais a diferença entre ricos e 
pobres. Principalmente porque o cidadão paga 
impostos, mas não vê o retorno em serviços 
como saúde, educação e transporte de quali-
dade, por exemplo.

Na prática, quem tem um pouco mais de 
condição, acaba pagando duas vezes por esse 
tipo de serviço. Seja contratando um plano de 
saúde, uma escola particular ou mesmo pagando 
uma empresa de segurança privada para a sua 
rua ou condomínio. Mesmo tendo a possibilidade 
de solicitar deduções de algumas despesas no 
imposto, elas não são nem um pouco compatíveis 
com o preço desses serviços.

No caso de educação, por exemplo, o teto 
da tabela atual é de até R$ 3.561,50 por ano e 
por dependente. Isso quer dizer menos de R$ 
300 por mês. Quantas escolas conseguimos 
pagar com esse valor? Ou seja, a dedução 
não é compatível com a inflação e isso gera 
um descompasso social, onde as famílias são 
duplamente penalizadas.

Com menos poder de compra, a roda da 
economia é prejudicada. As pessoas com-
pram menos, as empresas vendem menos e, 

 consequentemente, contratam menos e pagam 
menos impostos, já que não tem demanda 
para sua capacidade produtiva. Com isso, o 
desemprego aumenta, a arrecadação cai e o 
chamado custo Brasil sobe, o que nos coloca 
em desvantagem em relação a inúmeras outras 
economias até menores que a nossa.

Tem uma questão que os governantes preci-
sam entender: o pobre não é o problema para 
as contas do governo. Ele é a solução. Várias 
atividades que antes eram permitidas no MEI 
(Micro Empreendedor Individual), estão dei-
xando de ser. Isso prejudica a economia, já que 
o cidadão se vê obrigado a partir para a infor-
malidade, gerando zero de receita ao governo. 

Em contrapartida, ele continua recebendo os 
serviços sociais. Se estivesse formalizado, ele 
geraria receita ao governo, desenvolveria o pró-
prio negócio e, a empresa crescendo, mudaria 
o regime tributário. Assim como as empresas 
têm um papel social determinante, o governo 
precisa aumentar sua eficiência e retornar o 
que pagamos em serviços de qualidade. 

Isso quer dizer que precisamos não apenas 
de uma reforma tributária, mas de uma reforma 
política, onde sejam reavaliadas as estratégias 
de cargos, salários, benefícios e regalias aos 
governantes eleitos, bem como cargos públicos.

Afinal, do que adianta no projeto de reforma 
tributária incluir mudanças no imposto de renda 
se contabilmente tributar a distribuição de lucro 
significa uma bitributação para os empresários, 
considerando que eles já foram pagos dentro 
da empresa e não terão efetividade das ações 
públicas com revisão dos gastos que não repre-
sentam serviços diretos à sociedade? 

Pensar na arrecadação apenas em curto prazo 
é uma estratégia pouco inteligente e arriscada. 
O Brasil precisa amadurecer e entender que, 
muitas vezes, o remédio amargo que tomamos 
hoje é o que vai nos salvar amanhã. Avançar com 
as reformas pode nos trazer pequenos sacrifícios 
agora, mas muitos benefícios no futuro. Ter uma 
máquina governamental eficiente é o mínimo 
que a população brasileira exige e merece.

(Regina Fernandes é perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável técnica da Capital 

Social, escritório de contabilidade que objetiva 
facilitar o dia a dia do empreendedor 

- https://capitalsocial.cnt.br). 

 P
ex

el
s

ENTENDA AS DIFERENçAS 

GESTÃO FINANCEIRA EXIGE 
CONHECIMENTO DE CuSTOS, 

GASTOS E DESPESAS    Leia na página 6

Terrorismo doméstico
O Departamento de Segurança Nacional 

dos Estados Unidos emitiu um alerta de 
terrorismo doméstico por conta da "cres-
cente" radicalização e ameaças de grupos 
de extrema direita. O documento não cita 
nenhuma ameaça específica, mas destaca 
que os extremistas podem cometer atos 
contra o presidente Joe Biden, por não acei-
tarem o resultado das eleições e por terem 
se encorajado após a invasão do Capitólio. O 
alerta surge em um momento que diversas 
organizações que monitoram ambientes 
virtuais afirmam que aumentaram o com-
partilhamento de dados sobre fabricação de 
explosivos e sobre possíveis ataques (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/gestao-financeira-exige-conhecimentos-de-custos-gastos-e-despesas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/bye-bye-ford-bye-bye-happyness/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/3-dicas-para-o-seu-negocio-bombar-e-vender-pelo-whatsapp/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-tendencias-de-tecnologia-para-a-logistica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nova-perspectiva-para-privacidade/


Início de ano é época de muitas reu-
niões de feedback. Afinal, ele faz parte 
do planejamento anual das empresas. 
Se algo foi ruim no ano que passou, 
é necessário mostrar à equipe o que 
deve ser melhorado no ano que está 
começando. 

O feedback é considerado pelos ges-
tores uma das principais ferramentas 
de avaliação de desempenho. Segundo 
uma pesquisa da Top Employers Insti-
tute, divulgada pela Aberje e realizada 
com 600 empresas em 99 países, no 
Brasil, 100% das empresas consul-
tadas treinam os gerentes para dar 
aos funcionários feedbacks abertos e 
construtivos.

“Essa é uma realidade que não 
mudará, o feedback é importante e 
precisa ser assertivo”, afirma Marcelo 
Miranda, conselheiro Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos e CEO 
da Consolis Tecnyconta.

Mas, apesar de ser entendimento 
para a maior parte dos gestores, mui-
tos não sabem como dar um feedback 
da forma mais eficiente. Além disso, 
esses retornos e avaliações, no geral, 

Dê um feedback assertivo para começar bem o ano
feedback é fundamental. “Sabendo 
como ela reage, precisamos encon-
trar a melhor linguagem e forma de 
transmitir essa mensagem que deverá 
promover um processo de reflexão 
e mudança”, explica. “O feedback 
nunca deve ser igual para pessoas 
diferentes”, alerta.

Objetividade
“Para explicar bem o que queremos 

dizer, devemos apresentar exemplos 
objetivos e, claro, sempre valorizar 
pontos positivos”, diz Marcelo. “Uma 
dica de ouro é: não foque apenas no 
negativo, nem tome para si o mérito 
alheio. Reconheça”, orienta.

Respeito
Marcelo lembra que uma das bases 

da gestão de pessoas é o respeito pela 
equipe. Após encontrar a linguagem 
certa para seus colaboradores, o pró-
ximo passo é dar o retorno de maneira 
respeitosa. “Reservadamente, no um 
por um, nunca em público, pois é 
ruim e pouco eficiente para todos os 
lados”, finaliza.

devem ser realizados durante todo o 
ano de forma eficaz. “O feedback de 
verdade é o que fala, com respeito, o 
que precisa ser falado, e não o que a 
pessoa quer ouvir”, diz o executivo.

Desenvolvimento
Para Marcelo, o bom feedback é 

aquele que, de forma prática, consegue 
instigar o desenvolvimento. “Gestores 
não precisam ser populares ou ado-
rados, mas sim, assumir um papel de 
desenvolvimento”, defende. “Para isso, 
devem transmitir mensagens claras, ca-
pazes de fazer quem as recebe crescer 
e melhorar”, orienta.

Personalização
Além disso, o executivo lembra que 

conhecer a pessoa que irá receber o 
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News@TI
Multinacional de telemedicina amplia 
operações no Brasil

@A DOC24, plataforma completa de telemedicina voltada ao seg-
mento corporativo, segue ampliando seus negócios no Brasil. Após 

ter completado vinte meses de atuação no país, a multinacional fez 
um breve balanço das conquistas alcançadas até o momento. Fundada 
na Argentina, em 2016, a healthtech já conta com mais de 10 milhões 
de beneficiários, com um volume superior a 130 mil consultas por 
mês. Seu modelo de negócio tem facilitado a construção de parcerias 
em diversos segmentos. Entre as empresas que atuam no mercado 
segurador brasileiro, por exemplo, estão marcas como Chubb, CiCliC, 
CORIS Brasil, Ikê Assistência e 88Insurtech. Já no segmento de saúde, 
a DOC24 atua ao lado da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo 
(SP), Hospital da Criança de Brasília (DF), Hospital Ernesto Dornelles 
(RS) e Unimed Florianópolis (SC) (http://www.doc24.com.br/).

Fiado digital

@Apesar de ser visto com maus olhos por muitos, o fiado continua 
representando um fator significativo para a fidelização dos clientes de 

pequenos comércios. Com a crise causada pela Covid-19, ele se transformou 
em um diferencial ainda maior para esses negócios, sendo importante 
tanto para quem vende quanto para quem compra. A diferença é que, 
agora, essa prática já pode ser controlada diretamente pelo celular dos 
vendedores. “Muitas pessoas não estão mais acostumadas ao fiado, mas 
ele ainda é uma realidade fortemente presente em pequenos comércios, 
como os mercados de bairro, por exemplo. Como esse é exatamente o 
público da Kyte, resolvemos inserir essa possibilidade como um recurso 
no nosso aplicativo e hoje vemos que 56%  dos nossos clientes pagantes 
já usam o sistema”, explica Guilherme Hernandez, o CEO da Kyte.

Coluna do Heródoto

A dupla Simon e 
Garfunkel nada tem 
a ver com isso. A 
empresa americana 
quer ser um player 
importante na 
fabricação de carros e 
caminhões do mundo. 

Para isso escolhe locais 
estratégicos e um de-
les é o Brasil. Possuir 

um mercado fornecedor 
de matéria prima para a 
indústria automobilística é 
um diferencial competitivo 
não só contra outras mon-
tadoras americanas, mas 
principalmente europeias. 

Do outro lado do Atlânti-
co, onde nascem a toda hora 
modelos novos de carros, 
as empresas europeias se  
apoiam nos governos locais 
para consolidar mercados 
consumidores e seus produ-
tos. O Estado apoia a inter-
nacionalização das vendas, 
uma vez que o mundo não 
esta´ainda preparado para 
uma derrubada geral das al-
fândegas e abrir o mercado 
para a competição, venha 
de onde vier. Vive o que os 
marxistas chamam de etapa 
superior do capitalismo. 

Os Estados Unidos, dada 
a sucessão presidencial, 
ora é favorável à abertura 
comercial com o mundo com 
os democratas, ora é favo-
rável ao isolacionismo com 
os republicanos. Mas uma 
coisa é certa, ambos lutam 
pela supremacia americana 
no mundo. 

As novas tecnologias 
buscam caminhões que 
carreguem mais cargas e 
carros com maior velocida-
de. A sociedade de consumo 
está aberta para comprar 
pelo menos um carro para 
cada membro da família. 
Até mesmo a classe média 
alimenta esse sonho.

Os mais ricos querem 
carros exclusivos, potentes, 
e que se diferenciem dos 
modelos que são despejados 
sem parar nas novas fábricas 
organizadas na forma de 
linhas de montagem. Este 
foi um dos diferenciais 

competitivos da Ford Motor 
Company. 

O fundador da empresa, 
Henry Ford, é considerado 
uma dos grandes capitães 
de indústria dos Estados 
Unidos, graças às inovações 
técnicas e gerenciais intro-
duzidas em sua empresa. 

Afinal a fábrica original 
da Ford americana está 
retratada no filme Tempos 
Modernos, do genial Char-
les Chaplin. Sem mostrar 
o logotipo, é claro. Henry 
Ford descobre que pode 
pagar salários mais altos 
aos funcionários, desde que 
aumentem a produtividade. 
Ou a mais valia dizem os 
adeptos de Marx. 

Os olhos  da Ford se voltam 
para o Brasil. Um mercado 
consumidor potencial, com 
um território imenso, e por 
isso vai precisar de veículos. 
A verdade é que muitas das 
estradas só existem nos 
mapas. De outro lado tem 
imensas riquezas naturais 
que podem ser exploradas 
pela indústria. 

Por exemplo, o látex 
matéria prima básica para 
a fabricação de pneus. O 
presidente da república está 
atento para o que pode sig-
nificar a vinda da Ford para o 
Brasil e se mostra generoso. 
Isenção de impostos para a 
exportação e a cessão de um 
terreno para a Ford explo-
rar. Nasce, nas margens do 
Rio Tapajós, com extensão 
de milhares de quilômetros, 
a Fordlândia. 

O projeto sobrevive de 
Washington Luís a Getúlio 
Vargas. Com a queda dos 
preços e a competição dos 
plantations no sudeste asi-
ático a Fordlândia se torna 
cara e pouco competitiva. 
A empresa decide sair do 
Brasil e leva uma indeniza-
ção pelas melhorias feitas 
na área em 1945. 

Não será esta a única vez 
que a Ford Motor Company 
vai sair da terra do Macu-
naíma. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News o primeiro em multiplataforma 
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Bye bye Ford, 
bye bye 
happyness 
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Um falso dilema de compliance 
sobre o home office

O ano de 2020 trouxe desafios inéditos para boa parte das companhias atuantes em diversos mercados. Além das 
questões imediatas de sobrevivência do negócio em razão da crise econômica já existente antes da pandemia, a 
adoção do home office de forma apressada e a priorização massiva de negociações e conversas pela via eletrônica 
expôs as empresas a riscos muito maiores quanto à ocorrência de irregularidades praticadas por seus colaboradores.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Mais que desenvolver mecanismos 
fiscalizadores de seus colaboradores 
– cuja eficácia, por si só, é limitada 
-, incentivar o agir ético profissional-
mente, de maneira regular e realmen-
te comprometida por parte da alta 
direção, precisa ser um dos nortes de 
uma companhia preocupada, de fato, 
em dirimir riscos do seu negócio. O 
papel de uma verdadeira cultura de 
compliance, focada não apenas em 
treinamentos e eventos protocolares, 
mas no exercício diário do que é con-
siderado correto profissionalmente, 
precisa ser uma constante dentro de 
uma companhia.

Nas empresas, é relativamente fácil 
culpar um funcionário por ser uma 
“maçã podre”, que comete, incentiva 
ou tolera que outros pratiquem irre-
gularidades no ambiente profissional. 
Mais difícil é perceber os problemas 
ligados à sua própria cultura corpora-
tiva e à dinâmica diária do local onde 
os seus colaboradores estão inseridos, 
convivem e atuam.

Se a cultura corporativa estiver bem 
afinada quanto aos valores éticos con-
siderados corretos e quais as práticas 
que não são toleradas, o local no qual o 
colaborador atua se torna um problema 
periférico no negócio. Quem faz o certo 
porque é incentivado a isso e sabe que 
será punido se não o fizer, buscará agir 
eticamente como regra, independen-
temente de onde está.

(*) É advogado e coordenador de Forense e 
Investigações Empresariais na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções para gestão de 
riscos, compliance, auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados.

ou barris podres”, são bem fundamen-
tadas com vários estudos científicos nas 
últimas décadas, reforçando a validade 
de ambas para a tomada de decisões 
morais pelos indivíduos.

No ambiente corporativo é comum 
que as companhias foquem demasia-
damente em vigiar e punir seus cola-
boradores que se revelem como “maçãs 
podres”. Diversas medidas são tomadas 
pelas empresas com o intuito de se res-
guardar e detectar eventuais ilicitudes 
praticadas por seus funcionários, como 
instalação de câmeras de vigilância no 
local de trabalho, programas de monito-
ramento em computadores e celulares 
corporativos, realização periódica de 
background check de ocupantes de 
postos-chaves, dentre outras medidas 
fiscalizatórias e reativas.

Contudo, durante bastante tempo 
em nossa cultura de negócios, pouca 
ou quase nenhuma atenção foi dada 
por essas mesmas companhias para 
o seu próprio papel na ocorrência 
de ilicitudes e desvios éticos em seu 
interior. É preciso estar atento desde 
como a organização está estruturada, 
passando pelos valores corporativos 
que pratica cotidianamente em suas 
relações internas e externas, até a 
forma como aqueles com poder de 
decisão - diretores e gerentes, agem 
ou são omissos com seus subordina-
dos – além de como e por quais crité-
rios são avaliados periodicamente. As 
empresas, estejam conscientes ou não 
disso, também atuam para que seus 
colaboradores sejam mais ou menos 
incentivados a adotar condutas éticas 
no ambiente profissional.

Adriel Santana (*)

A sensação de falta de controle 
e fiscalização da conduta dos 
funcionários remete a uma pre-

ocupação excessiva sobre o indivíduo 
e seu agir moral. Aliás, a crença de que 
ações antiéticas são exclusivamente 
originadas da vontade dos indivíduos 
levou à popularização da noção do 
conceito de “maçãs podres”. Nenhuma 
empresa as quer em seu negócio. Mas 
como encontrá-las sem o convívio e 
a observância frequente no ambiente 
corporativo? Esse é, por exemplo, um 
dos desafios do home office.

Contudo, essa problemática é mais 
complexa do que parece e invoca 
questionamentos sobre as premissas 
em que estariam arraigadas. Posto 
que somos todos imbuídos de um livre 
arbítrio, independente das circunstân-
cias ou pressões específicas sofridas 
caso a caso, no fim das contas, caberia 
apenas ao indivíduo decidir quais atos 
tomar após realizar um balanço moral 
das escolhas disponíveis. Fazer o mal 
ou o errado seria, assim, uma escolha 
individual e consciente, calcada sobre 
os valores éticos de cada pessoa.

Seguindo outra visão, há quem con-
sidere que a sociedade e a cultura dos 
círculos de relacionamentos, junto às 
circunstâncias externas, tais como 
as pressões e os fatores ambientais, 
e as internas, como os conflitos psi-
cológicos, dos indivíduos são – ou 
deveriam ser - considerados pontos 
bastante significativos no processo de 
julgamento moral dos atos condenáveis 
praticados. Afinal, as pessoas não vivem 
num vácuo, mas no mundo real. Essa 
pode ser chamada de teoria dos “barris 
podres”: não se trataria de minimizar 
ou negar a escolha livre das pessoas, 
mas de inserir suas decisões, consi-
deradas questionáveis, dentro de um 
contexto estrutural, social e histórico 
que as tornem compreensíveis, ainda 
que não necessariamente aceitáveis 
eticamente.

Não se nega que existam indivíduos 
com inclinações latentes para desvios 
éticos, nem tampouco que o efeito do 
grupo e de superiores hierárquicos, 
além de pressões circunstanciais, como 
resultados a qualquer custo e proble-
mas financeiros, possam favorecer a 
ocorrência de ilicitudes.

De fato, ambas as hipóteses, “maçãs 
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D - Reuters e Oxford
Estão abertas as inscrições para as bolsas de jornalismo do Instituto Reuters 
em parceria com a Universidade de Oxford. O programa oferece £ 2.000 
(quase R$ 15 mil) a profissionais de todo o mundo que tenham mais de cinco 
anos de experiência. Os selecionados passarão por “um período de reflexão 
e uma oportunidade de realizar pesquisa relevante em profundidade, longe 
da pressão de prazos apertados”. Para inscrever-se, é preciso preencher 
um formulário (em inglês). Além disso, os candidatos devem enviar uma 
declaração explicativa sobre o projeto, uma carta de apresentação que ex-
plique os motivos do interesse no programa, um currículo e duas referências 
profissionais. O prazo vai até 8 de fevereiro. Mais informações: (https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/how-apply-our-fellowship-programme).

E - Gestão e Otimização
A Playvox, empresa líder em software para otimização dos atendentes de 
contact center, anuncia o fechamento de uma nova rodada de investimento 
de US$ 25 milhões liderada pela Five Elms Capital, bem como a compra da 
Agyle Time, um provedor de soluções de gerenciamento da força de trabalho, 
agendamento e previsão de demanda para contact centers. O empreende-
dor colombiano Oscar Giraldo abriu a empresa em 2012, ao perceber que 
os contact centers costumavam tratar seus agentes como máquinas. Nove 
anos de crescimento e consolidação contínuos entre Manizales, pequena 
cidade nas montanhas colombianas, São Paulo, Londres e o Vale do Silício, 
a Playvox agora tem mais de duzentos clientes em todo o mundo, incluindo 
gigantes da tecnologia como Dropbox, Electronic Arts, Nubank e Ebanx, 
entre muitos outros. Saiba mais em: (www.playvox.com).

F - Mercado Financeiro
Criado em outubro de 2015, o Modalmais tem mais de um milhão de 
clientes e R$ 10 bilhões sob custódia, sendo reconhecido como a pla-
taforma com crescimento mais rápido do Brasil. É um dos líderes em 
número de pessoas físicas que investem na Bolsa. E anuncia a abertura 
de mais de setenta vagas para diversas áreas do banco digital. Com 
cargos júnior, pleno e sênior, há oportunidades para pessoas forma-
das nos cursos de Administração, Engenharia, Economia, Sistema de 
Informação e muitos outros. As vagas são para os segmentos de Alta 
Renda, B2B, CX, Compliance, Controladoria, Câmbio, Growth, Projetos, 
Segurança da Informação, TI e Tributário. Além disso, em sua missão 
de contribuir para a transformação do mercado financeiro, disponibiliza 
em sua plataforma um banco de talentos para pessoas com deficiências. 
Para se inscrever, basta acessar: (https://jobs.kenoby.com/modalmais). 

A - Direito para Leigos
A atriz e Jornalista Danieli Haloten está movimentando seu canal 
no Youtube com o programa “Falando Sobre Direito”. Ela está no 
sexto período do curso de Direito e teve a ideia de abordar o assunto 
para pessoas leigas. Danieli tornou-se conhecida do grande público 
interpretando Anita em “Caras & Bocas” da Globo, sendo a primeira 
atriz cega do mundo a atuar em uma novela. Antes da novela, Danieli 
já havia trabalhado como apresentadora de TV, em sua cidade natal, 
Curitiba, e participou do “Profissão Repórter” com Caco Barcellos. 
Danieli esclarece que faz os vídeos exercendo a função de jorna-
lista, não de jurista, pois ainda está se formando na área. Confira o 
trabalho de Danieli Haloten no Youtube: (https://www.youtube.com/
user/danihaloten)

B - Aluguel Residencial  
O valor do aluguel residencial de contratos em andamento, com 
aniversário em fevereiro e correção pelo IGP-M, medido pela FGV, 
poderá ser reajustado em 25,71%. Esse é o maior percentual de rea-
juste dos últimos 18 anos. Em junho de 2003, o IGP-M foi de 28,23%. 
Com alta de 2,58% no mês de janeiro, fecha-se o comportamento 
dos preços no período de 12 meses compreendido entre fevereiro 
de 2020 e janeiro de 2021. Para facilitar o cálculo do novo aluguel, o 
Secovi-SP divulga o fator de atualização, que, no caso, é de 1,2571. 
Para atualizar um aluguel de R$ 1.500,00 que vigorou até janeiro 
de 2021, realiza-se a multiplicação de R$ 1.500,00 por 1,2571, que 
resultará em R$ 1.885,65, correspondente ao valor a ser pago no final 
do mês de fevereiro ou início de março de 2021.

C - Produtos e Serviços
A partir desta segunda-feira (1º), entra em funcionamento no Brasil a 
primeira das quatro fases do Open Banking, que permitirá o compartilha-
mento padronizado de dados e serviços pelas instituições participantes. 
O Open Banking faz parte da agenda BC#, que visa estimular a competi-
ção, modernizar o sistema financeiro e fomentar a educação financeira 
no país. A Febraban e o setor bancário apoiam a iniciativa, que trará 
mais conveniência para seus clientes, além de oportunidades e ofertas 
de produtos e serviços para o mercado. “Incentiva a inovação e tende 
a intensificar as ofertas de valor para os clientes, com novos produtos 
e serviços, acelerando a transformação digital do mercado financeiro. 
A expectativa do setor bancário com sua chegada é bastante positiva”, 
avalia Isaac Sidney, presidente da Febraban. 

G - Torneio Universitário 
Com mais de cinquenta países participantes, os fãs de Valorant colocam 
à prova todas as suas habilidades na primeira competição universitária 
mundial do FPS, o Red Bull Campus Clutch. Para participar, é preciso 
formar times de cinco pessoas (estudantes universitários matriculados 
regularmente em instituição de ensino superior no País e com mais de 18 
anos) e encarar as três fases do evento: as qualificatórias, finais nacionais 
e, por fim, a etapa mundial. A primeira fase acontecerá até o dia 23 de maio 
em cada um dos países selecionados e a final global consagrará os vence-
dores com prêmio de mais de 20.000 euros. As inscrições no Brasil serão 
abertas em breve. Outras informações: (www.redbullcontentpool.com). 

H - Poderoso Gerador 
Introduzido em 2014, o gerador a diesel QSK95 da Cummins foi instalado 
em mais de trinta e cinco países, deixando sua marca em todos os conti-
nentes, exceto na Antártica. De data centers a hospitais, instalações de 
tratamento de águas residuais para minas e muitos outros setores, a série 
fornece energia confiável para uma variedade de aplicações de standby e 
principais. Flexível, de 95 litros, permite diferentes regulagens para operar 
no mercado global. No Brasil, por exemplo, em frequência de 60Hz, o 
grupo gerador chega a 3.500kW de potência. Dos trinta e seis grupos de 
geradores vendidos na América Latina, só o Chile já conta com vinte e seis 
unidades em operação sendo a maioria abastecendo o mercado de data 
centers  No Brasil, sete unidades também foram vendidas para atender 
o segmento. Saiba mais: (www.cummins.com.br).

I - Gestão de Negócios 
Com foco em líderes, gestores e tomadores de decisão, o MBA Gestão de 
Negócios e Valorização da Empresa CIEE/FIA terá início em 1º de Março. 
São 435 horas de aulas EaD assíncronas e 135 horas de aulas online 
ao vivo, de total interação com o professor, num total de 570 horas de 
conhecimento teórico e prático para uma gestão de negócios eficiente. 
Um dos grandes diferenciais do curso é que, ao contrário de outras 
ações a distância, o MBA CIEE/FIA oferece também a possibilidade de 
networking. Isso porque as aulas serão transmitidas ao vivo, a partir de 
um ambiente desenvolvido e montado especialmente para a parceria, 
uma tecnologia inédita nas escolas de negócios do País. Inscrição e mais 
informações: (https://labfinprovarfia.com.br/mba-ciee-fia/).

J - Audiência do Instagram 
Estudo inédito realizado pela Socialbakers, plataforma líder global em soluções 
para otimização de performance corporativa em redes sociais, revela que o 
Instagram ampliou sua liderança sobre o Facebook durante a pandemia. O 
público no Instagram já é 34,7% maior que na primeira rede social de Mark 
Zuckerberg, ante uma vantagem de 28% no primeiro trimestre de 2020. Além 
disso, o irmão mais novo recebeu 22 vezes mais interações do que o Facebook, 
contra 16 vezes no primeiro trimestre de 2020. Apesar do Instagram ser a 
rede com maior público e melhor engajamento, 61,9% de todas as postagens 
dos perfis de marcas ainda são no Facebook, mesmo o número sendo menor 
em comparação com o segundo trimestre de 2020, quando a concentração de 
posts na rede representava 70,1%. Saiba mais em: (www.socialbakers.com).

O fator Temer 

O relógio marcava 
11 horas da manhã, 
quando Michel 
Temer anunciou 
a liberação dos 
insumos para a 
produção da vacina 
contra a Covid-19 

Solicitado pelo go-
verno federal e pelo 
governo estadual de 

São Paulo, duas forças 
antagônicas no decorrer da 
pandemia, o ex-presidente 
da Câmara e ex-Presidente 
da República, novamente 
protagonizou uma políti-
ca de liderança nacional, 
dessa vez sem possuir 
qualquer tipo de cargo 
político. 

Paradoxalmente, o pres-
tígio de Temer contrasta 
com a sua popularidade. 
Em junho de 2018, Temer 
atingiu seu ápice impopu-
lar com 82% de reprova-
ção, segundo o Datafolha. 

Enquanto o político do 
MDB colecionava pedidos 
de impeachment, a maior 
de greve de caminhoneiros 
da história do país, além de 
ter sido considerado um 
“golpista”, após impeach-
ment de Dilma Rousseff, 
seu governo reduzia a in-
flação para índices positi-
vamente razoáveis, freava 
a selvageria dos gastos 
públicos, desburocratizava 
as relações de comércio e 
trabalho, reabria o Brasil 
para o comércio interna-
cional, trazia novamente 
a credibilidade para a 
Petrobrás e modernizava 
o ensino básico brasileiro. 

Após o cumprimento do 
seu mandato presidencial, 
com a volta de índices 
positivos no crescimento 
da economia brasileira, 
após herdar um país com 
inflação acima dos dois 
dígitos e um PIB negativo 
por dois anos, Temer foi 
preso. Tratou-se de uma 
decisão da 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro, 
que o julgou culpado por 
corrupção ativa e lavagem 

de dinheiro. No entanto, 
em maio de 2019, o STJ, 
por unanimidade, con-
cedeu habeas corpus ao 
ex-presidente. 

Diante de tal situação 
constrangedora, seria pos-
sível supor que Michel 
Temer iria se recolher e 
evitar qualquer ação de 
cunho político. Porém, sua 
experiência e seu perfil 
balanceador vêm servindo 
de referência a gregos, 
troianos e até petistas. Não 
foram duas ou três vezes 
que Bolsonaro e Temer se 
comunicaram via telefone 
no decorrer da Presidência 
atual. Há, entre os dois po-
líticos, uma relação sóbria 
e respeitosa. 

No outro lado, Temer 
possui uma boa relação 
com o bloco Dória-Maia, 
ao ponto de ser decisivo 
na escolha de Baleia Rossi 
como principal candidato 
da oposição para assumir 
a Presidência da Câmara 
dos Deputados. Enquanto 
Temer consegue manter 
suas boas relações nas 
duas canoas mais confli-
tivas da pandemia, suas 
manobras conseguiram 
aglutinar, inclusive, seus 
maiores inimigos. 

Se, em 2016, o PT o 
acusava de “golpista”, 
agora seus militantes e 
intelectuais falam em uma 
aliança pragmática com a 
“centro-direita” para der-
rotar o “fascismo”. 

Independentemente dos 
resultados das eleições 
para a Presidência das 
Casas Legislativas, nós já 
temos um vencedor. 

E, por mais que a Histó-
ria possa ser reelaborada 
e reinventada por histo-
riadores, mediante suas 
visões de mundo, o tempo 
da política segue conforme 
a influência daqueles que 
a compreendem enquanto 
uma luta incessante pelo 
equilíbrio. 

(*) - Doutor em História, professor 
Colégio Presbiteriano Mackenzie/

Brasília, é membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas Psicossociais 

sobre o Desenvolvimento Humano e 
Intelectuais e Política nas Américas. 

Victor Missiato (*)

IGP-M com 
inflação de 
25,71% em 12 
meses

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos 
de aluguel em todo o país, 
registrou inflação de 2,58% 
em janeiro deste ano. A taxa 
é maior que a de dezembro 
do ano passado (0,96%). 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV) informou on-
tem (28), o IGP-M acumula 
inflação de 25,71% em 12 
meses. Em janeiro de 2020, 
o acumulado era de 7,81%.

A alta da taxa de dezembro 
para janeiro foi puxada pelos 
preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo, que subiram 
3,38% em janeiro ante uma 
alta de 0,90% em dezembro. 
O Índice Nacional de Custo 
da Construção também teve 
alta de dezembro (0,88%) 
para janeiro (0,93%). O Ín-
dice de Preços ao Consumi-
dor, que mede o varejo, teve 
queda na inflação, ao passar 
de 1,21% em dezembro para 
0,41% em janeiro (ABr).

O número de pessoas ocupadas aumentou 4,8% 
entre setembro e novembro e chegou a 85,6 mi.

A taxa de desemprego alcançou 14,1% no 
trimestre entre setembro e novembro de 2020. É 
o mais alto percentual para esse trimestre móvel 
desde o início da série histórica da pesquisa, em 
2012. O total de desempregados no país foi es-
timado em 14 milhões. O número é da pesquisa 
divulgada ontem (28), pelo IBGE.  Na comparação 
com o trimestre encerrado em agosto, quando 
registrou 14,4%, o cenário é de estabilidade. Já 
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, 
o aumento é de 2,9 pontos percentuais. O núme-
ro de pessoas ocupadas aumentou 4,8% entre 
setembro e novembro e chegou a 85,6 milhões. 
Esse resultado representa 3,9 milhões de pessoas 
a mais no mercado de trabalho se comparado ao 
trimestre anterior. Com isso, o nível de ocupação 
subiu para 48,6%. Adriana Beringuy, analista da 
pesquisa, disse que o crescimento da ocupação é 
explicado pelo retorno das pessoas ao mercado de 
trabalho após a flexibilização de medidas restritivas 
adotadas para o combate da pandemia da Covid-19. 
A sazonalidade de fim de ano, especialmente no 
comércio, também contribuiu para o resultado.

Segundo a pesquisa, o aumento na ocupação 
atingiu nove dos dez grupos de atividades. No 
entanto, foi mais intenso no comércio, em que mais 
854 mil pessoas passaram a trabalhar no setor no 
trimestre encerrado em novembro. “O comércio, 
nesse trimestre, assim como no mesmo período 
do ano anterior, foi o setor que mais absorveu as 
pessoas na ocupação, causando reflexos positivos 
para o trabalho com carteira no setor privado que, 
após vários meses de queda, mostra uma reação”, 
disse Adriana.

Os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no 
mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes.

No crédito às famílias, 
a taxa média atingiu 
37% ao ano em de-

zembro, o menor da série 
histórica iniciada em 2011, 
com reduções de 9 pontos 
percentuais se comparado a 
2019 e de 1,2 ponto percen-
tual em relação a novembro. 
O destaque em dezembro foi 
a redução de 5,8 pontos per-
centuais no crédito pessoal 
não consignado, chegando a 
74,5% ao ano. Se comparado 
a dezembro, a queda foi de 
20,1 pontos percentuais.

Os juros do crédito con-
signado caíram 1,9 ponto 
percentual no ano e se 
mantiveram estáveis entre 
novembro e dezembro em 
18,6% ao ano. A taxa do 
cheque especial chegou a 
115,6% ao ano em dezem-
bro, aumento de 2,1 pontos 
percentuais em relação a 
novembro e queda de 132 
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Juros para famílias caem ao 
menor nível histórico em 2020
As famílias e empresas pagaram taxas de juros mais baixas em 2020, de acordo com as Estatísticas 
Monetárias e de Crédito divulgadas ontem (28) pelo Banco Central (BC)

rotativas, a taxa média de 
juros do crédito livre para 
as empresas situou-se em 
20,3%, recuando 4,5 pontos 
percentuais em 2020 e 0,7 
ponto percentual no mês de 
dezembro. 

No crédito livre os bancos 
têm autonomia para em-
prestar o dinheiro captado 
no mercado e definir as 
taxas de juros cobradas dos 
clientes. Já o crédito dire-
cionado tem regras definidas 
pelo governo, e é destinado, 
basicamente, aos setores ha-
bitacional, rural, de infraes-
trutura e ao microcrédito. No 
caso do crédito direcionado, 
a taxa média para pessoas 
físicas ficou em 7% ao ano 
em dezembro de 2020, que-
da de 0,4 ponto percentual 
em relação a 2019. Para as 
empresas, a taxa subiu 1,7 
pontos percentuais no ano, 
para 10% ao ano (ABr).

pontos percentuais se com-
parado a dezembro de 2019. 
Houve aumento nos juros 
médios do rotativo do cartão 
de crédito. A taxa chegou a 
328,1% ao ano, com elevação 
de 6,9 pontos percentuais no 
mês e 9,3 pontos percentuais 
no ano. 

Nas contratações com em-
presas, a taxa livre alcançou 

11,7% ao ano, representan-
do redução de 4,6 pontos 
percentuais em relação ao 
mesmo mês de 2019 e de 0,5 
ponto percentual comparan-
do a novembro, com desta-
que, no mês, para capital de 
giro acima de um ano, que 
caiu 0,8 ponto percentual, 
chegando a 11% ao ano. 

Excluindo-se as operações 

Desemprego chegou a 14,1% entre 
setembro e novembro de 2020

No aumento da população ocupada houve des-
taques também para a indústria em geral, com alta 
de 4,4%, ou mais 465 mil pessoas; e administração 
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde 
humana e serviços sociais com avanço de 2,6%, 
ou mais 427 mil pessoas. Para a coordenadora do 
estudo, os números mostram que a absorção de 
trabalhadores foi notada em vários setores, como 
construção, transporte, armazenagem, alojamento 
e alimentação. A maior parte da alta na ocupação 
mais uma vez partiu do mercado informal. 

O número de empregados no setor privado com 
carteira de trabalho assinada subiu 3,1% ou 895 
mil pessoas a mais. Com isso, tem-se 30 milhões 
de pessoas. Ainda no trimestre, a categoria dos 
trabalhadores domésticos subiu 5,1%, alcançando 
4,8 milhões de pessoas. O contingente de trabalha-
dores por conta própria também cresceu 1,4 milhão 
e atingiu 22,9 milhões de pessoas. Apesar disso, 
na comparação com o mesmo período de 2019, 
a categoria perdeu 1,7 milhão de pessoas (ABr).



Só o liberalismo 
pode salvar o Brasil

Expressiva parcela 
do nosso país 
parece resistente 
a mudanças 
necessárias

Assim foi em relação à 
reforma trabalhista, 
felizmente aprovada. 

A previdenciária passou 
quando a opinião pública 
entendeu o tamanho do 
problema, firmou posição e 
cobrou. Agora, temos uma 
agenda liberal a nortear a 
política econômica e, mais 
uma vez, vozes se levantam 
contra qualquer medida que 
venha nessa direção.

E qual é a essência dessa 
agenda liberal? Ter o Estado 
como indutor do desenvol-
vimento; ter o investimento 
privado promovendo o 
desenvolvimento; liberar o 
Estado para investir em se-
tores essenciais, suprindo a 
eventual ausência de capital 
empresarial.

A execução dessa agenda 
parte de um diagnóstico 
preciso sobre onde o Estado 
é ou não eficiente, o que 
pode ser ou não privatizado, 
ser objeto de concessões ou 
de parcerias público-priva-
das, mapear órgãos públicos 
que podem ser fundidos, 
absorvidos ou simplesmen-
te suprimidos.

As premissas do libera-
lismo, abraçadas por vários 
países progressistas, são 
atribuídas ao filósofo inglês 
John Locke (século XVII), 
tendo por base o contrato 
social, o direito natural à 
vida, à liberdade e à proprie-
dade. Ganhou notoriedade 
durante o Iluminismo, que 
dominou a Europa no século 
XVII. 

Hoje, o liberalismo é defi-
nido como uma filosofia po-
lítica e moral, cujos valores 
são liberdade, igualdade, 
direitos individuais, de-
mocracia, igualdade racial 
e de gênero, liberdade de 
expressão e de imprensa, 

pluralidade de opiniões e 
livre mercado, sem a mão 
pesada do Estado limitando 
sua capacidade realizadora.

A questão é que essa 
agenda liberal mexe com 
interesses corporativos. E 
eles são poderosos. Mandam 
no Congresso, nos governos 
e até mesmo no Judiciá-
rio. Prefeito, governador, 
ministro ou presidente 
da República que deseja 
promover uma mudança 
transformadora termina 
enclausurado. E a forma 
de libertá-los é a pressão 
popular. Existem estatais 
que serão mais produtivas 
nas mãos do setor privado. 
Basta ver o que aconteceu 
com a telefonia e com as 
rodovias. 

E que irá acontecer com 
o saneamento básico, com 
a aprovação do novo marco 
legal. A questão é: o que 
fazer com os funcionários, 
frise-se, concursados? Exo-
nerá-los simplesmente? 
Podemos pensar em várias 
possibilidades de aproveitar 
essa mão de obra, realocan-
do-a em setores onde é níti-
da a escassez de funcioná-
rios. Se imaginarmos apenas 
o volume de documentos 
que existe Brasil a fora para 
ser digitalizado, temos aí um 
campo enorme de trabalho 
útil e necessário.

A União não tem recursos. 
Precisa deles para levar 
avante programas sociais 
imprescindíveis. Os inves-
tidores privados têm como 
suprir essa lacuna e prestar 
os serviços que a sociedade 
há anos espera receber, haja 
vista os elevados impostos 
que arrecada. 

O primeiro passo é as-
sumir de vez essa agenda 
liberal. O segundo, construir 
arcabouço legal que garanta 
segurança jurídica ao capi-
tal nacional e internacional. 
O terceiro é finalmente ver 
o eterno país do futuro 
acontecer.

(*) - É Presidente do Secovi-SP.

Basilio Jafet (*)
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Recentemente, foi di-
vulgado que parte dos 
funcionários públicos 

chineses já recebem os seus 
salários em e-RMB e que as 
autoridades chinesas têm 
distribuído esta moeda para 
a população, por meio de 
sorteios. 

A e-RMB é a versão chine-
sa da Central Bank Digital 
Currency (CBDC), moeda 
digital emitida pelos ban-
cos centrais que, embora 
nos remeta às conhecidas 
moedas digitais, como o bi-
tcoin, se diferencia por ser 
emitida pelas autoridades 
monetárias de cada país. 
Sendo assim, sua emissão e 
circulação são controladas 
e fiscalizadas pelos órgãos 
governamentais, o que não 
ocorre com bitcoin, ethe-
reum, ripple e outras simi-
lares oferecidas no mercado 
financeiro global. 

Segundo os noticiários, a 
China não só está adotan-
do o e-RMB como também 
pensa em criar um sistema 
internacional de pagamen-
tos, como o sistema SWIFT, 

As moedas digitais criadas pelos bancos centrais é só mais uma 
forma de emissão e circulação da moeda corrente de um país.

Vivaldo José Breternitz (*)

Ransomware é um tipo de softwa-
re usado por hackers que impede o 
acesso aos dados de uma empresa 
ou pessoa; aqueles que o utilizam, 
cobram um resgate, usualmente em 
bitcoins, para que o acesso possa ser 
restabelecido. A palavra ransom, em 
inglês, significa resgate; caso ele não 
seja pago, os dados são apagados ou 
então tornados públicos, causando 
danos aos seus proprietários. Ataques 
de ransomware fizeram milhares de 
vítimas nos Estados Unidos durante o 
ano de 2020.

Cerca de 2.500 órgãos governa-
mentais, instituições de ensino e 
saúde, bem como empresas privadas, 
foram atingidos. Não há informações 
sobre o número de pessoas físicas 
atacadas. Enquanto algumas orga-
nizações cedem a esses pedidos de 
resgate, pagando valores elevados, 
pois acreditam que essa é a maneira 
mais rápida de voltar a operar nor-
malmente, outras recusam-se a pagar 
e podem passar muito tempo até que 
seus sistemas voltem ao ar. 

Mas a novidade ruim é que algumas 
das organizações que são vítimas de 
ataques estão pagando resgates, apesar 
de serem capazes de restaurar seus 
aplicativos e dados a partir de backups, 

É preciso ter paixão pelo projeto para então 
colocar a mão na massa.

É no Instagram, divulgando o seu dia a dia, que Frederico 
Flores (*), empreendedor e dono do perfil @orealempreende-
dor, atinge mais de dois milhões de pessoas por semana. Por 
meio de conteúdos como dicas e mentorias para pessoas que 
querem levar uma empresa para outro patamar, o influenciador 
vem popularizando e democratizando o acesso à educação e 
informação de qualidade na área de negócios.

Seu perfil, que começou em meio à pandemia para compar-
tilhar o dia a dia de um empreendedor real, já conquistou mais 
de 285 mil seguidores. De acordo com levantamento recente 
da página, “como começar um negócio com pouco dinheiro” 
é uma das principais dúvidas e o tema mais pedido para a 
produção de conteúdo nas redes sociais. “Onde ter ideias para 
empreender” e “dicas sobre investir ou empreender” aparecem 
no TOP 3 de assuntos mais comentados.

“Quando eu me disponho a compartilhar a minha vida, mi-
nhas dicas e minhas orientações de forma gratuita, vejo que 
essas contribuições ajudam as pessoas a tomar as melhores 
decisões, a se inspirar para empreender. Isso é algo poderoso 
e sou muito feliz por estar influenciando a vida das pessoas 
positivamente, vendo que elas querem aprender e estão em 
busca de soluções para se tornarem donos dos seus próprios 
negócios”, comenta.

O empresário começou a empreender aos 19 anos vendendo 
cursos de DJ na internet. Hoje aos 33, já vendeu duas empre-
sas por mais de R$70 milhões. Uma delas, inclusive, para o 
Mercado Livre. Com isso, o especialista dá dicas para quem 
quer começar a empreender:
 1) Por onde começar? - A característica mais importante 

para um negócio é ter paixão pelo projeto para então 
colocar a mão na massa e dar início ao planejamento. 
O empreendedor iniciante precisa estar animado com 
seu projeto, de maneira que brilhe os olhos. “Comece 
olhando as oportunidades ao seu redor: veja os serviços 
e produtos que você consome. Entenda como eles são 
vendidos e tente entender se algum deles chama a sua 
atenção para fazer igual ou querer melhorá-lo”, completa. 

 2) Ideias de negócio - É essencial entender a concor-
rência e o mercado na hora de abrir sua empresa. Faça 
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E-BRL - o real digital está chegando?
Há um tempo, recebemos notícias sobre a adoção do yuan ou renminbi digital, moeda emitida pelo banco 
central chinês, inclusive com a apresentação de um cartão “inovador” que demonstra as transações feitas 
com esta moeda

podem trazer benefícios que 
complementam os meios de 
pagamentos instantâneos, 
como o Pix, adotado recen-
temente pelo Banco Central. 

Segundo consulta feita 
ao Banco Central, entre os 
objetivos do grupo de tra-
balho estão “a proposição de 
modelo de eventual emissão 
de moeda digital, com identi-
ficação de riscos, incluindo a 
segurança cibernética, a pro-
teção de dados e a aderência 
normativa e regulatória, bem 
como a análise de impactos 
da CBDC sobre a inclusão 
e a estabilidade financeiras 
e a condução das políticas 
monetária e econômica”. 

Diversos países também 
estão avaliando a possibili-
dade de lançarem as suas 
moedas correntes digitais, 
como Emirados Árabes 
Unidos, Coreia do Sul e Es-
tados Unidos. A adoção do 
e-BRL pelo Banco Central 
é uma questão de tempo e, 
certamente, de necessidade 
para se ajustar às tendências 
financeiras internacionais. 

(*) - É professora da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, atua nas 

áreas de comércio exterior e câmbio. 

sigla da Society for Worl-
dwide Interbank Financial 
Telecommunication, muito 
conhecido pelos operadores 
de câmbio aqui no Brasil. A 
ideia da criação deste novo 
sistema de pagamentos 
visa mitigar os riscos de 
interferências externas nos 
negócios chineses e facilitar 
a internacionalização da 
moeda chinesa. 

Na verdade, as moedas 
digitais criadas pelos bancos 
centrais é só mais uma forma 
de emissão e circulação da 
moeda corrente de um país. 

Aqui no Brasil, foi criado 
um grupo de trabalho pelo 
Banco Central para discus-
são da possível emissão do 
real digital. Considera-se que 
a emissão de uma moeda 
digital poderá levar à aprimo-
ração dos modelos vigentes 
nas transações comerciais e 
financeiras entre os usuários 
tanto no âmbito nacional 
quanto no internacional. 

Os estudos que estão sen-
do feitos por aqui também 
avaliam os alcances e os 
benefícios de uma moeda di-
gital adotada pelo Brasil e se 

Como começar um negócio com pouco dinheiro

uma pesquisa para se tornar um especialista no assunto. 
Uma dica interessante para empreendedores iniciantes é 
resolver problemas grandes de nichos pequenos. Como 
os gigantes do mercado já são mais generalistas, sobra 
para o pequeno empreendedor o trabalho de mapear 
problemas em nichos específicos e propor soluções. Isso 
é rentável. 

 3) Habilidades essenciais - As habilidades mais importan-
tes para um empreendedor são: resiliência e a criatividade 
para pensar em soluções enquanto a maioria vê apenas 
problemas. Podemos associar a resiliência à quantidade 
de desafios e adversidades que uma pessoa é capaz de 
superar. Além disso, a rapidez com que acontecem as 
mudanças hoje pede que o empreendedor tenha um 
potencial criativo para improvisar. Com isso, a criati-
vidade deixou de ser apenas um privilégio de algumas 
profissões, mas sim uma habilidade essencial.

 
(*) - É CEO da Scaleup - plataforma de empreendedorismo 100% digital que tem 

como objetivo popularizar a educação para empreendedores. 

Manuela Santin (*)
 
Apesar de estarmos em 

janeiro e o programa do im-
posto de renda ainda não estar 
disponível para download, os 
mais precavidos já começam 
a pensar na declaração do 
imposto de renda assim que 
o ano se inicia. 

Esta é uma preocupação 
importante uma vez que 
a organização é um dos 
principais fatores para um 
adequado preenchimento da 
declaração, além de ajudar 
no planejamento tributário 
pessoal. Com relação a essa 
organização, deixar todos os 
documentos e recibos em um 
local único já é um grande 
passo para não errar na hora 
de estar em dia com o “Leão”. 

Muitas declarações ficam 
retidas na “malha fina” e, vale 
a pena conhecer os motivos, 
para que ao fazer a declara-
ção, você esteja atento para 
não criar pendências com a 
Receita Federal. O primeiro 
motivo dos erros que fazem 
as pessoas caírem na malha 
fina é deixar de declarar algum 
rendimento, ou declará-lo de 
forma diferente do que está 
no recibo da fonte pagadora. 

Este erro é bem fácil de ser 
detectado pela Receita Fede-
ral pois as empresas também 
informam à Receita os paga-
mentos que realizaram. As-
sim, basta o cruzamento dos 
dados que acontece de forma 
automatizada pelo programa. 
O segundo erro mais comum é 
declarar dependentes que não 

se enquadram nessa categoria 
ou declarar dependentes que 
não existem. Hoje em dia, 
todos os dependentes preci-
sam ter o CPF informado na 
declaração. 

O terceiro erro é declarar 
despesas médicas que não 
aconteceram ou que não haja 
comprovação. Apesar de não 
ter que anexar os comprovan-
tes no momento da declara-
ção, a Receita pode exigir a 
apresentação destes se achar 
que tem algo errado. O quarto 
erro é bem trivial: erros na 
digitação dos números. E é 
bem mais comum do que se 
imagina. Um dos motivos é 
que o sistema da Declaração 
não considera o ponto como 
separador de casa decimal. 

Ou seja, se você digitar, por 
exemplo dois mil e quinhen-
tos, usando o ponto como 
separador de casa decimal, o 
sistema irá entender como 250 
mil reais. E o quinto erro é a 
forma de lançar os planos de 
previdência. Os planos VGBL 
e PGBL devem ser lançados de 
forma diferente e muita gente 
se confunde ou nem sabe que 
existe essa diferença. 

A partir de janeiro de 2021, 
o governo também lançou a 
contestação online, através do 
e-defesa que permite de forma 
muito mais ágil e simplificada 
o processo de acerto de contas 
com pendências de malha fina. 

(*) - É Mestre em Contabilidade 
e Controladoria pela USP e professora 

de Contabilidade de 
Custos da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie/Campinas. 

Já estamos em tempo de pensar 
em prestar contas para a Receita? 

Uso de Ransomware: um crime que tem compensado
mo empresas menores podem dar pas-
sos relativamente simples na busca de 
segurança: o phishing continua sendo 
um dos principais métodos de distri-
buição de ransomware, especialmente 
após o aumento do trabalho remoto. Em 
função disso, as organizações devem 
conscientizar seus empregados acerca 
da importância do cuidado necessário 
ao abrir e-mails e anexos. 

As organizações também devem se 
certificar de que possuem uma boa 
estratégia de patch e de que as atua-
lizações de segurança mais recentes 
foram aplicadas. Isso evita que os cri-
minosos aproveitem vulnerabilidades 
conhecidas para distribuir ransomware 
e outros malwares. 

Fazer backups regularmente também 
deve ser uma prioridade, porque se 
o pior acontecer e a organização for 
vítima de um ataque, a rede pode ser 
restaurada rapidamente, sem pagar 
resgate, embora persista o perigo da 
divulgação de dados. 

É importante que todos se conscien-
tizem da necessidade de adotar fortes 
medidas para a segurança de seus 
dados - afinal, eles são o petróleo do 
século XXI. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, 
é professor da Faculdade de 

Computação e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Algumas das organizações que são vítimas 
de ataques estão pagando resgates.

pe
ns

o.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

isso a fim de evitar que hackers tornem 
públicos os dados roubados. Os danos 
financeiros causados por ataques de 
ransomware provavelmente estão na 
casa dos bilhões de dólares e podem 
crescer, agora que os criminosos per-
ceberam que, mesmo organizações que 
voltam a operar rapidamente graça aos 
backups, estão dispostas a pagar para 
evitar a divulgação de seus dados. 

Um exemplo clássico do tamanho 
dos prejuízos que um ataque desse 
tipo pode causar é o da Garmin, uma 
empresa americana que desenvolve 
produtos de consumo baseados em 
GPS; ao que consta, a empresa pagou 
dez milhões de dólares para voltar a 
ter acesso aos seus dados. 

Evidentemente, organizações muito 
grandes têm políticas e ferramentas 
que dificultam esses ataques, mas mes-



Reforma da Lei de Recuperações 
e Falências: avanços e 

oportunidades perdidas

Entrou em vigor 
a reforma na Lei 
de Recuperações e 
Falências. O texto 
traz muitos avanços 
em relação à redação 
atual, que é de 2005

As mudanças foram tão 
amplas, que a comu-
nidade passou a se 

referir à Nova Lei de Recu-
perações e Falências, mesmo 
que não se trate efetivamente 
de uma nova lei ou novo sis-
tema, dado o grande número 
de alterações na lei existente. 
Um primeiro ponto de inova-
ção que a reforma trouxe é o 
do ajuste do procedimento 
para torná-lo mais ágil e 
menos sujeito a suspensões 
e loopings. Uma lei nunca é 
um fato isolado; ela se insere 
num sistema jurídico e com 
ele interage. 

Por essa razão, a forma 
do procedimento na reda-
ção original da Lei acabava 
por resultar num processo 
moroso e prejudicial tanto à 
superação da crise pelas em-
presas quanto da recuperação 
de ativos pela coletividade 
de credores. A agilidade no 
procedimento foi buscada 
não somente na mudança de 
prazos dentro do rito, mas 
também com a ampliação das 
possibilidades de negociação; 
ou com a maior agilidade para 
o retorno do empresário fali-
do ao mercado, dando ênfase 
ao empreendedorismo como 
um valor econômico. 

Dessa forma, a economia 
será favorecida, já que o pro-
cesso será potencialmente 
mais rápido e visará manter a 
atividade econômica em mo-
vimento naquilo que for viável 
e racional. Originalmente, um 
processo de recuperação de 
empresas foi pensado para 
durar aproximadamente de 
três a seis meses, até a aprova-
ção do Plano de Recuperação. 
Ocorre que, na prática, em 
razão do Sistema Processual e 
Judiciário Brasileiro, existem 
muitos casos de recuperações 
que ultrapassam o prazo. E, 
na grande maioria destes 
casos, podia-se observar tam-
bém uma longa suspensão de 
ações e de outras iniciativas 
dos credores para tentar re-
aver seu crédito.

A nova Lei, tentando corri-
gir essas distorções com rela-
ção à suspensão de prazo traz 
que em hipótese nenhuma 
excederá o prazo improrrogá-
vel de 180 (cento e oitenta) 
dias contado do deferimento 
do processamento da recu-
peração, excepcionalmente 
prorrogável sem culpa da 
recuperanda. Contudo, não é 
afastada, de imediato, através 
do Poder Geral de Cautela, 
o Judiciário prorrogar a sus-
pensão para além do prazo da 
nova regra. Um ponto positivo 
da nova Lei é que o Brasil pa-
rece finalmente sair do isola-
mento jurídico, aumentando 
as garantias às empresas com 
negócios transnacionais, que 
passam a ser disciplinados 
em conformidade com a Lei 
Modelo da UNCITRAL. 

Já em 2005, quando da 
aprovação da redação origi-
nal, a omissão do tema da in-
solvência transfronteiriça foi 
alvo de muitas críticas. Uma 
correção que é feita nesse 
momento e torna o país mais 
atraente para empresas que 
realizam negócios além das 
fronteiras brasileiras. Uma 
das inovações mais esperadas 
e celebradas, que também 
havia sido negligenciada na 
redação original, diz respeito 
ao DIP Financing, uma mo-
dalidade de financiamento 
especial para empresas que 
estão em processo de recu-
peração judicial. 

Seu objetivo é fomentar a 
concessão de crédito para que 
a empresa recuperanda man-

tenha suas operações. Com 
as mudanças, o pagamento 
desse financiamento passa 
a ser prioridade caso a recu-
peranda se torne insolvente 
e venha a falir, possibilitando 
maior atratividade da oferta 
de crédito em situação de 
distressed.

Mais um aspecto positivo é o 
reconhecimento e o estímulo 
dos mecanismos de Mediação 
e Arbitragem. 

A partir de agora, a media-
ção entre a recuperanda e 
seus credores é estimulada 
em qualquer  fase do pro-
cedimento, o que reduz a 
pressão sobre a decisão do 
juiz, buscando uma forma de 
composição mais coerente 
com a lógica do mercado, já 
que credor e devedor poderão 
buscar formas de negociação 
mais economicamente racio-
nais para ambas as partes 
do que seria eventualmente 
uma sentença judicial com 
mera aplicação da regra ju-
rídica desprovida do feeling 
do negócio.

O tratamento das dívidas 
tributárias das recuperandas 
também foi objeto de reforma. 
Com relação ao patamar de 
“deságio”, houve aumento 
de seu percentual máximo 
para as grandes empresas. O 
prazo de parcelamento espe-
cial tributário para empresas 
em recuperação também foi 
ampliado de no máximo sete 
anos para no máximo dez 
anos. Embora tenha sido 
uma ampliação em favor da 
recuperanda, não é possí-
vel afirmar se tal ampliação 
será suficiente, posto que 
o parcelamento não exclui 
o pagamento dos tributos 
correntes das empresas re-
cuperandas e precisa estar 
harmonizado com o fluxo de 
caixa projetado no Plano de 
Recuperação.

O consenso entre os ju-
ristas sobre o tratamento 
tributário da empresa recu-
peranda - se é que existe um 
firme consenso - é de que os 
prazos e deságios previstos 
farão sentido quando a ar-
recadação tributária passar 
por uma reforma também, 
tornando ágil e contemporâ-
nea a cobrança de tributos, 
afastando uma prática nefasta 
de suspensão de pagamentos 
destes ao menor sinal de crise 
numa empresa. Assim, com a 
aprovação da reforma da Lei 
de Recuperações e Falências 
é imperioso que se faça a 
Reforma Tributária, fazendo 
o Sistema Jurídico mais co-
eso e menos sujeito a falhas 
endógenas.

Um aspecto bastante ce-
lebrado pelo meio jurídico 
é a disciplina do chamado 
fresh start – que poderia ser 
traduzido por recomeço, que, 
de certa maneira, dissocia 
a pessoa do empresário da 
empresa insolvente, privile-
giando o empreendedorismo, 
entendendo que aquela em-
presa, compreendida como 
atividade econômica orga-
nizada sobre os fatores de 
produção, se tornou inviável 
e faliu.

Em suma, a nova Lei apre-
senta avanços bastante signi-
ficativos, buscando condições 
mais condizentes com os 
problemas e percalços que 
apareceram por aplicação 
da redação originária, mas, 
ao mesmo tempo, acabou 
perdendo a oportunidade de 
promover outras reformas já 
muito pedidas pela comuni-
dade jurídica. 

Cabe a nós continuar lutan-
do por reformas contínuas, 
entendendo que as empresas 
e o mercado são realidades 
dinâmicas e que o constante 
monitoramento e aperfeiço-
amento de suas regras são 
favoráveis a toda sociedade.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista 

em Direito cível e societário 
(www.marcosmartins.adv.br/pt/).

Jayme Petra de Mello Neto (*)
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01 - Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, 
por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Com-
panhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros 
Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dou-
rado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. 03 - Composição da Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Or-
dem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a aquisição, pela Cbfacil Corretora de Seguros e Negócios Ltda., sociedade 
controlada da Companhia, constituída na forma de sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Alameda Santos, 2.335, conjunto 31, Cerqueira Cesar, CEP 01419-101, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.467.416/0001-01 (“CBFÁCIL”), de participação no capital social da Raro Recrutamento em TI Ltda., sociedade em-
presária limitada com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Paracatu, 1.154, Sala 14, 5º andar, 
Bairro Santo Agostinho, CEP 30180-098, inscrita no CPF/ME sob nº 31.611.467/0001-00 (“Rarolabs”) e (“Operação”). 05 - 
Deliberações: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros presen-
tes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, (i) aprovar a implementação da Operação, por meio da 
aquisição, pela CBFACIL, de 30% (trinta por cento) do capital social da Rarolabs pelo preço de aquisição total de R$ 3.529.411,00 
(três milhões, quinhentos e vinte nove mil, quatrocentos e onze reais), bem como de uma opção de compra de um número 
adicional de quotas que permita à CBFÁCIl deter um total de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Rarolabs, 
a qual poderá ser exercida até o 3º (terceiro) aniversário do fechamento da Operação; (ii) aprovar a celebração dos documen-
tos da Operação, incluindo do acordo de sócios da Rarolabs; e (iii) autorizar os Diretores da Companhia a adotarem todas as 
providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Encerramento: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presen-
te ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, 
Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius 
Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domin-
gues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 28.235/21-6 em 18.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quinze horas e trin-
ta minutos, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do 
Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, 
estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes 
Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Domini-
cale e Regina Annes Guimarães. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo 
Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) a 
cessão, pela Companhia, de direitos creditórios originados por meio de operações de saque e/ou compra, entre ou-
tras, realizadas por aposentados e pensionistas, com os cartões de crédito emitidos pela Companhia, no âmbito do 
convênio celebrado entre a Companhia, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Empresa de Tecnologia e Infor-
mações da Previdência Social (“Direitos Creditórios”), para a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntu-
res simples, não conversíveis em ações, da espécie “com garantia real”, em série única (“Debêntures”), para dis-
tribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Ofer-
ta”), da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Cartões Consignados II, sociedade anônima com sede 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-
003, inscrita no CNPJ sob o nº 35.522.178/0001-87 (“Emissora”), no montante total de até R$1.500.000.000,00 
(um bilhão e quinhentos milhões de reais) (“Emissão”); (b) a cessão fi duciária de determinados direitos creditó-
rios de titularidade da Companhia, relacionados às contas vinculadas nas quais serão recebidos os recursos refe-
rentes aos Direitos Creditórios cedidos à Emissora, em garantia do fi el, pontual e integral cumprimento (1) das 
obrigações assumidas pela Companhia nos documentos relacionados à Emissão; e (2) de todas e quaisquer obri-
gações pecuniárias, principais e acessórias, a serem assumidas pela Emissora na escritura da Emissão (em conjun-
to, “Obrigações Garantidas” e “Cessão Fiduciária”, respectivamente); (c) a subscrição e a integralização, 
pela Companhia, da totalidade das Debêntures colocadas no âmbito da Oferta; e (d) a autorização à diretoria da 
Companhia para, observadas as disposições legais, praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização cor-
reta e efi caz dos documentos referentes à cessão dos Direitos Creditórios, à efetivação da Emissão, à constituição 
da Cessão Fiduciária e à subscrição e à integralização das Debêntures, bem como para tomar todas as demais pro-
vidências necessárias à cessão dos Direitos Creditórios, à efetivação da Emissão; à constituição da Cessão Fiduciá-
ria e à subscrição e à integralização das Debêntures. 05 - DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a matéria da 
ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deli-
beraram autorizar: a) cessão dos Direitos Creditórios pela Companhia à Emissora, para a realização da Emissão; 
b) Cessão Fiduciária, em garantia do fi el, pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, de todos os 
direitos creditórios, presentes e futuros, detidos pela Companhia contra o Banco Bradesco S.A. (“Agente de Re-
cebimento”), (1) emergentes das contas correntes específi cas de titularidade da Companhia, a serem mantidas 
no Agente de Recebimento e movimentadas exclusivamente pelo Agente de Recebimento, conforme orientação da 
Integral Investimentos Ltda., nas quais serão recebidos os recursos referentes aos Direitos Creditórios cedidos à 
Emissora (“Contas Vinculadas”), referentes a todos os recursos nelas depositados ou que venham a ser nelas 
depositados; e (2) emergentes das Contas Vinculadas referentes a todos os recursos em trânsito, existentes ou fu-
turos, com origem ou destino nas Contas Vinculadas, incluindo rendimentos, juros, correções monetárias, multas e 
demais acessórios; c) subscrição e a integralização, pela Companhia, da totalidade das Debêntures colocadas no 
âmbito da Oferta; e d) autorizar a diretoria da Companhia a, observadas as disposições legais, praticar todos e 
quaisquer atos necessários à formalização correta e efi caz dos documentos referentes à cessão dos Direitos Credi-
tórios, à efetivação da Emissão, à constituição da Cessão Fiduciária e à subscrição e à integralização das Debêntu-
res, bem como para tomar todas as demais providências necessárias à cessão dos Direitos Creditórios, à efetivação 
da Emissão; à constituição da Cessão Fiduciária e à subscrição e à integralização das Debêntures, conforme ora 
aprovado. 06 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião 
do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos 
os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dou-
rado Junior, Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Do-
minicale. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa, DEISE PEIXOTO DOMINGUES - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 36.159/21-9 em 20.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Realizada em 17 de Dezembro de 2020.

01 - Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e 
trinta minutos e realizada por videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do 
Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram 
presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga 
Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes 
Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secreta-
riados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Atualização da Política de Gestão Integrada de Ris-
cos e de Capital. 05 - Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a atualização da Política de Gestão In-
tegrada de Riscos e de Capital, com vigência até 17/12/2021, cujo documento faz parte integrante desta ata e encon-
tra-se arquivado na Secretaria de Governança do Conselho. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em for-
ma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio 
Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius 
Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Do-
mingues - Secretária da mesa. JUCESP nº 28.234/21-2 em 18.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gisele Paula (*)
 

Mas o que é afinal 
CX e CS, e como 
aplicar? Mesmo 

que ainda seja um pouco 
nebuloso para muita gente, 
o Customer Experience 
(CX), não é algo novo ou 
uma moda. Há mais de 20 
anos, Philip Kotler, consi-
derado guru do marketing, 
já dizia que não bastava 
mais só satisfazer os clien-
tes, era necessário encan-
tá-los. 

Olhar para a experiência 
do cliente é algo que muitas 
marcas já têm feito, mas o 
que vem sendo aprimorado 
e aplicado por empresas 
inovadoras é uma estra-
tégia de experiência para 
o consumidor que consi-
dera a soma de todas as 
percepções e sentimentos 
causados pelo impacto das 
interações de qualquer 
natureza, com a empresa, 
de forma humana ou não. 

Em síntese, se trata de 
uma estratégia que analisa 
todos os pontos de contato 
do usuário com a marca 
pela ótica do cliente e 
busca transformar cada um 
deles numa experiência 
fluída e memorável. Para 
exemplificar podemos 
pegar o caso da Disney 
que oferece uma expe-
riência encantadora aos 
seus visitantes, mas ela 
só consegue entregar isso 
porque tem mapeado toda 
a jornada do seu público, 
desde quando compram o 
ticket até o momento final, 

Não basta só satisfazer o cliente, é necessário encantá-lo.
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Cracios Clinton Consul (*)

Para onde caminharemos no pós
-pandemia? Que lições levaremos 
desse cenário que fez cada setor e 
cada mercado se reinventar? 

No agronegócio não foi diferente. 
Mas nessa área talvez alguns cami-
nhos, que se mostraram essenciais 
nesse momento, já vinham sendo tra-
çados pela prática do cooperativismo 
e devem continuar após a pandemia 
com ainda mais força. 

Tecnologia, conhecimento e capaci-
dade de adaptação para o escoamento 
da produção. São pontos que permiti-
ram a sobrevivência de muitas marcas. 

Na região dos Campos Gerais, no 
Paraná,o modelo de intercooperação 
da Unium, resultado da aliança entre 
Frísia, Castrolanda e Capal, já permitia 
que as cooperativas adotassem um 
investimento conjunto justamente 

nesses pontos, além da industria-
lização. O formato permite que as 
cooperativas ofereçam suporte em 
todas as fases da produção agrícola 
para o cooperado, desde o momento 
da compra da semente e dos insumos, 
até a hora da industrialização e venda 
para o consumidor final. 

Ou seja, o produtor rural não precisa 
gerenciar todo o processo ou se preo-
cupar com a parte de vendas ou marke-
ting para comercializar seus produtos. 
Ele cuida da produção e a cooperativa 
faz o restante. Essa ideia de união 
foi adotada por muitas empresas ao 
longo de 2020 e a expectativa é que 
isso se intensifique ainda mais, o que 
coloca o modelo de intercooperação, 
independente da área ou escala em 
que é aplicado, como o novo normal 
a ser seguido após a pandemia. 

Com esse formato ganhando muito 
mais força no mercado, as coopera-

tivas são capazes de dar estrutura e 
competitividade para quem, possi-
velmente, ficaria à deriva em grandes 
crises.  Por isso, o intercooperativismo 
pode ser visto como uma alternativa 
estratégica atual e relevante para ga-
rantir a sobrevivência e o crescimento 
sustentável das cooperativas. Para os 
cooperados, as vantagens são claras, já 
que o produto final sai ganhando, prin-
cipalmente na questão da qualidade 
e eficiência toda da cadeia produtiva.

No contexto atípico que 2020 nos 
proporcionou, o poder do trabalho 
conjunto, pensando no crescimento de 
todos de forma igualitária, tornou-se 
essencial. A intercooperação ganha 
força no mercado e garante um lugar 
estratégico nas ações pós-pandemia, 
provando que, unindo forças, é pos-
sível chegar mais longe.

(*) - É Gerente de Marketing da Unium.

Pós-pandemia: é hora de aprender a cooperar!

CX E CS: qual a importância 
dessas letrinhas para sua marca?
CX e CS não são uma sopa de letrinhas dos negócios. Há muita estratégia por trás dessas duas simples 
siglas que podem levar uma empresa a um novo patamar

plementar uma estratégia 
de CS ou CX, como achar 
que contratar um executivo 
dessas áreas vai resolver 
tudo, que ambos podem 
ser utilizados como SAC ou 
suporte, que servem para 
vender mais ou ainda, que 
são um tipo de ouvidoria 
que resolve todos os casos 
críticos. 

Sem mais delongas, para 
implementar uma estra-
tégia de CS ou CX é ne-
cessário primeiramente 
que haja na empresa um 
despertar para uma nova 
cultura e que seja centrada 
no cliente. Nenhuma es-
tratégia que visa melhorar 
a relação com o cliente e 
encantá-lo vai funcionar se 
toda a empresa não estiver 
com a mesma visão e dando 
a mesma importância para 
o tema. 

Não se pode achar que 
uma área vai resolver todos 
os problemas dos clientes 
sozinha, sendo que eles 
fazem parte da companhia 
toda e todos devem traba-
lhar para o cliente. Como 
dizia Sam Walton: só exis-
tem dois tipos de pessoas 
dentro de uma empresa: 
“ou você está atendendo 
um cliente ou está aten-
dendo alguém que está 
atendendo um cliente. Fora 
disso, você não tem muita 
serventia para a empresa”. 
Pense nisso! 

(*) - É CEO e fundadora do Instituto 
Cliente Feliz, startup brasileira que 

objetiva aplicar soluções 
e metodologias para melhorar 

a experiência de empresas 
com seus clientes. 

como por exemplo a expe-
riência no estacionamento. 

Todos os pontos são 
observados até quando 
se despedem do parque, 
buscando compreender 
o desejo em cada pon-
to para posteriormente 
treinar incansavelmente 
seus colaboradores para 
que os clientes possam 
ter momentos mágicos e 
memoráveis. Já o Custo-
mer Success (CS) não é a 
mesma coisa. Trata-se de 
uma cultura que pode ser 
implementada em qual-
quer tamanho de negócio 
e visa ajudar os clientes a 
alcançarem os resultados 
almejados com o produto/
serviço contratado. 

Essa estratégia começou 
a ser adotada por empresas 
com modelo de negócio 
de assinaturas ou receita 
recorrente, mais focadas 
no mercado B2B, mas aos 
poucos foi sendo amplia-
da a vários segmentos de 
atuação. O Facebook, por 
exemplo, possui uma ampla 

equipe de consultores que 
atuam ativamente ligando 
para seus anunciantes para 
entender a estratégia do ne-
gócio e de suas campanhas, 
orientando com técnicas e 
estratégias para obterem 
melhores resultados. 

Já uma loja de roupas, 
pode aplicar - ao seu modo 
- técnicas de CS, recomen-
dando ao cliente a roupa 
que mais se adequa ao seu 
estilo e corpo, bem como 
sugerir combinações de 
uso. Ou até mesmo uma 
padaria, que sabendo que 
sempre o cliente leva aque-
le tipo de pão, pode indi-
car uma combinação que 
deixará a degustação dele 
ainda melhor. De uma for-
ma sucinta, podemos dizer 
que CX atua para garantir 
uma melhor experiência 
ao cliente e o CS para que 
o cliente alcance os resul-
tados almejados com o uso 
do produto ou serviço. 

Mas, infelizmente, as 
empresas cometem erros 
absurdos na hora de im-
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 29 de janeiro de 20216

Cuidar e estar presente nas atividades diárias de um negócio 
não é uma tarefa fácil. É preciso saber lidar com diversos 
dados, quantias, preços e valores de forma cuidadosa, pois um 

simples erro na contabilidade de custos pode significar um prejuízo 
futuro. Por isso, para que a gestão financeira de uma empresa seja 
feita de forma correta, é preciso que se conheça bem as diferenças 
entre custos, gastos e despesas. E mais, é preciso ainda entender 
os conceitos de investimentos, perdas e desperdícios. 

A correta diferenciação entre os custos, gastos, despesas, investi-
mentos, perdas e desperdícios de uma empresa se faz extremamente 
necessária para o bom andamento de um negócio. Inicialmente, 
para uma pessoa com pouco conhecimento no assunto, os seis itens 
podem parecer a mesma coisa, porém não é essa a verdade: cada 
um desses itens representa uma modalidade diferente nos balanços 
de uma empresa, com as próprias normas contábeis os classificando 
de maneira distinta. 

Com isso, ao se entender melhor e realizar uma apuração correta 
entre todos eles, é possível analisar, por exemplo, como é composto 
o valor daquilo que a empresa oferece como produto. É esse tipo 
de análise que nos dirá se um produto vale a pena ou não ser pro-
duzido, se tal modelo de negócio funcionará ou não e quais são os 
itens que precisam ser melhorados para que a empresa opere de 
forma mais eficiente. 

Gastos - Começaremos pela definição de gastos por se tratar de 
um conceito extremamente amplo, pois todos os bens e serviços 
adquiridos por uma empresa são considerados como "gastos" em 
algum momento de sua existência. Sendo assim, existem gastos com 
a compra de matérias-primas, mão de obra, insumos, que no decorrer 
do processo se transformarão em custos, despesas ou investimentos. 

Porém, se alguma quantia for destinada para cobrir alguma ati-
vidade inesperada, ou para completar algum custo ou despesa que 
passou daquilo já foi previamente planejado, tal item é considerado 
como gasto. São os valores que não estão previstos no orçamento, 
mas que é preciso gastar para continuar as atividades. 

Como o gasto tem natureza imprevisível, ele não pode ser repas-
sado para o cliente no preço do produto. Portanto, a existência de 
gasto vai sempre significar prejuízo para a empresa. 

Despesas - As despesas englobam todos os valores despendidos 
pela empresa para manter a manutenção de estrutura mínima e o 
funcionamento de suas atividades. Normalmente, despesa é tudo 
aquilo investido nas operações comerciais, nos setores administrativo, 
recursos humanos, marketing, entre outros. 

Segundo ErnerstoHaberkprn fundador da ERPFlex, as despesas são 
um tipo de investimento que não têm ligação direta com a atividade 
central da empresa, como produção de bens ou oferta de serviços. 
Porém, mesmo não contribuindo diretamente pela geração de novos 
itens a serem comercializados, as despesas desempenham um papel 
importante e certamente o seu uso pode ter influência no aumento 
da receita da empresa. 

As despesas podem ser classificadas em fixas ou variáveis: 

O assunto segurança é de extrema importância e sempre muito falado quando se trata de transporte de cargas. Mas, 
antes de entrar aqui na discussão dos motivos pelos quais a multimodalidade usando a cabotagem 

pode ser mais vantajosa, gostaria que avaliássemos juntos dois cenários. 

Foto de Oleg Magni no Pexels

Com o passar do tempo, além de se pagar, o investimento passa a 
gerar lucros maiores que os obtidos antes dele. Trata-se de um valor 
que requer cuidado e precisa ser amplamente estudado e preparado 
para evitar que se torne um gasto desnecessário ao negócio, o que 
pode gerar dívidas inesperadas e desnecessárias. 

Perdas - As perdas são os valores despendidos em eventos ocasio-
nais e anormais, e que não irão proporcionar retorno algum à empresa. 
Em geral, não é possível prever esses eventos, e embora seja possível 
prevenir, por vezes, a precaução acaba não sendo o bastante. 

Incêndios, acidentes, inundações e fatos desse tipo, são perdas 
impossíveis de prever, mas que custam milhares de reais para que o 
problema seja minimizado, resolvido e para que a empresa volte às suas 
atividades normais. Além disso, furtos e roubos também fazem parte 
das perdas. Assim como nos eventos citados anteriormente, é muito 
difícil prever, mas existem maneiras de evitar essa perda financeira. 

Desperdício - Por fim, falaremos dos desperdícios, que são re-
cursos utilizados sem que agreguem valor ao produto ou serviço, e 
por consequência, para o cliente. Em geral, são materiais ou tempo 
usados além do necessário ou de forma indevida e que acabam por 
aumentar os gastos da empresa. 

Existem sete desperdícios de produção que foram categorizados 
por Taiichi Ohno, um engenheiro de produção que começou sua 
carreira em 1943 e que se aplicam em empresas de diversos seg-
mentos. Veja quais são: 

1. Defeitos: produtos com defeito; serviço mal-executado; produto 
fabricado com matéria-prima defeituosa; 

2. Excesso de produção: produção maior ou mais rápida que o ne-
cessário; 

3. Espera: ociosidade da equipe ou dos equipamentos; 
4. Transporte: movimentação desnecessária de materiais e equipa-

mentos; 
5. Movimentação: movimentação desnecessária da equipe; 
6. Processamento inapropriado: processos realizados pela equipe 

ou pelo maquinário que não agreguem valor; 
7. Estoque: estoque excessivo de produtos ou matéria-prima. 

Em resumo, para tentar identificar o que são custos, gastos ou 
despesas em uma empresa, é importante entender que:  

Gastos englobam tanto despesas como custos e investi-
mentos, antes deles serem classificados como tais. Porém, 
permanecerá como gasto tudo aquilo que a empresa comprar para 
suprir um evento inesperado ou financiar algo fora do normal. Como 
gastos não podem ser repassados ou repostos, eles significarão pre-
juízo, e a empresa terá que se sacrificar para cobri-los. 

Despesas são itens de caráter geral, aplicados em outras 
áreas da empresa, em atividades sem vinculação direta com 
os produtos obtidos. São investimentos que não tem relação com 
a produção da empresa, mas que ainda assim, são essenciais para 
o cotidiano da mesma, como salários de funcionários da área admi-
nistrativa, investimento em marketing, manutenção da estrutura 
física, entre outros. 

Custo é todo valor ligado internamente à produção do bem 
ou serviço oferecido pela empresa. São os investimentos aplicados 
na atividade central da mesma, naquilo em que ela faz para ganhar 
dinheiro, seja de forma direta (compra de matéria-prima, por exem-
plo) ou indireta (energia elétrica que faz uma máquina funcionar). 

Investimento é todo dinheiro despendido em algo que 
possa aumentar os ganhos futuros da empresa. São valores 
que inicialmente são considerados gastos, mas que geram retorno 
financeiro maior graças ao aumento da produção ou da produtividade. 
São exemplos, os equipamentos e máquinas em geral. 

Perda são valores gastos em eventos que fogem da norma-
lidade como acidentes por exemplo. Esses valores não geram 
qualquer retorno para a empresa ou para os clientes e, em geral, 
não podem ser previstos ou evitados. 

Desperdício são recursos que não agregam ao produto 
nem ao cliente. Em geral, são materiais ou tempo usados além 
do necessário ou de forma indevida e que acabam por aumentar 
os gastos da empresa. 

Fonte e outras informações: (https://www.erpflex.com.br).

Despesas Fixas: todo tipo de despesa que não varia de acordo 
o volume produzido ou vendido pela empresa, como estruturas 
físicas, mobiliário, material de escritório, entre outros; Despesas 
Variáveis: todo tipo de despesa que irá variar proporcionalmente 
de acordo com volume produzido ou vendido pela empresa, como 
comissão de vendedores, por exemplo. 

Algumas classificações podem incluir também as despesas semi-
-fixas ou semi-variáveis, como, por exemplo, o valor cobrado pela 
energia elétrica, onde se paga por uma quantia fixa mínima de ener-
gia acrescida de uma quantidade variável que vai sendo consumida 
conforme a produção. 

Nesse caso em específico, é importante ressaltar que a energia 
consumida pelas áreas administrativas e de apoio da empresa deve 
ser tratada contabilmente como despesa. Já a parte consumida pela 
área produtiva em si, é incorporada como custo direto de produção. 

Custos - Custo é todo e qualquer valor aplicado no momento da 
produção de mercadorias ou da oferta de serviços da empresa, como 
mão de obra, matéria-prima, insumos, além da quantia despendida 
com energia elétrica, manutenção, depreciação de máquinas e 
equipamentos, materiais de limpeza e conservação, entre outros. 

Ele representa todo capital aplicado diretamente nos fatores de 
produção necessários para a atividade central da empresa. É um item 
fundamental ao cotidiano de qualquer negócio, pois é através de tudo 
o que é contabilizado como custo que a empresa consegue operar. 
Logo, para aumentar a quantidade de bens produzida ou de serviços 
ofertados, normalmente é preciso aumentar o custo da empresa. 

Os custos podem ser classificados em: Diretos: todo tipo de in-
vestimento que é diretamente ligado à construção do produto ou 
serviço oferecido pela empresa, como matéria-prima, mão de obra, 
insumos, entre outros. São os mais fáceis de identificar. 

Indiretos: tipos de investimentos ligados à produção dos bem 
ou serviços oferecidos, porém de forma indireta. São itens como 
manutenção, limpeza, almoxarifado, logística, energia elétrica, ali-
mentação e todos os demais gastos de fabricação que não incidem 
diretamente sobre o produto em si. 

É importante lembrar que todo custo é contabilizado inicialmente 
pela empresa como gasto. Entretanto, esse gasto se transformará em 
custo no momento de sua utilização. Por exemplo: a matéria-prima 
adquirida foi um dinheiro inicialmente contado como gasto, e assim 
permaneceu durante em que ficou estocada. 

Porém, no momento em que ela for usada na fabricação de algum 
bem, a matéria-prima se incorpora como parte integrante do item e 
passa a ser considerada como custo do mesmo. Esse custo, por sua 
vez, fica atrelado ao produto até sua venda. 

Com isso, podemos explicar também o "preço de custo", ou seja, 
o valor mínimo que a empresa paga para fabricar um determinado 
bem ou prestar seu serviço. 

Se a empresa vender seu produto ou serviço a preço de custo, 
ela não terá nenhum lucro. Será 
com base nesse preço de custo 
que a empresa calculará o preço 
de venda daquilo que ela oferece, 
sendo a diferença entre os dois, 
obviamente, o lucro bruto por 
unidade vendida. 

Investimento - Investimen-
to é todo dinheiro despendido 
na expectativa de aumentar os 
ganhos da empresa no futuro. É 
o caso, por exemplo, de equipa-
mentos e grandes maquinários, 
que embora custosos, podem 
aumentar a produção em duas, 
três ou mais vezes. É importante 
entender que qualquer inves-
timento irá gerar altos custos 
iniciais ao negócio e seu objetivo 
é recuperar esse dinheiro em 
médio ou longo prazo através 
do aumento na capacidade de 
produção da empresa. 
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GestÃO fInanCeIra eXIGe COnHeCIMentO 
De CustOs, GastOs e DesPesas



A tecnologia é decisiva 
para as empresas criarem 

uma cultura digital

Participar de 
grupos com pessoas, 
contar com apoio de 
assistentes virtuais que 
conhecem toda nossa 
agenda e guardar as 
memórias de uma vida 
inteira na Nuvem

Esses são três exemplos 
de como estamos mer-
gulhando profunda-

mente na transformação di-
gital de nossas rotinas. Mas e 
no caso das empresas? Como 
é possível criar uma cultura 
digital dentro de ambientes 
complexos, com processos 
consolidados ao longo do 
tempo? Um bom começo para 
isso é, sem dúvida, permitir 
o avanço da inovação como 
um caminho de evolução dos 
negócios. 

Em um mundo em cons-
tante mudança, o ponto de 
partida para a construção 
de um plano de transfor-
mação digital, em síntese, é 
estar aberto às novas ideias, 
tecnologias e competências, 
buscando o aprimoramento 
contínuo dos processos 
que podem e precisam ser 
otimizados no dia a dia das 
operações. 

Uma pesquisa realizada nos 
Estados Unidos destaca que 
as companhias que focaram 
seus processos de trans-
formação digital em ações 
direcionadas à cultura de 
inovação tiveram até cinco 
vezes mais retorno do que 
aquelas que, simplesmente, 
investiram em tecnologia. 

Ou seja: a tecnologia é es-
sencial para a evolução, mas 
é preciso que a inovação faça 
sentido e esteja alinhada às 
demandas e características 
do negócio. Afinal, você já 
imaginou por que usamos as 
soluções digitais em nossas 
vidas? Basicamente, para tor-
nar nossa rotina mais simples, 
divertida e prática. É esse o 
valor que a implementação de 
novas tecnologias deve gerar 
às organizações. 

A transformação digital não 
é apenas ampliar o número de 
ferramentas de TI ou capacitar 
os colaboradores para executar 
as tarefas em novas interfaces. 
Mais do que isso, a digitalização 
deve perseguir formas e solu-
ções que melhorem o desem-
penho das pessoas e processos.

Ao invés de mensurar as 
mudanças apenas por meio 
dos índices de digitalização 
dos processos, o desenvolvi-
mento de uma cultura digital 
perene exige a definição de 
uma meta que avalie conti-
nuamente como as inovações 
estão, de fato, ajudando a 
melhorar a performance, a 
eficiência e o crescimento 
das organizações dentro de 
suas reais ambições para o 
futuro. A tecnologia é o faci-
litador das ações, em suma.

Não por acaso, um estudo 
feito na Europa e Estados 
Unidos indicou que o ali-

nhamento cultural e a ética 
são, hoje, os parâmetros 
mais importantes para a 
contratação de um forne-
cedor de tecnologia voltado 
à transformação digital. A 
pesquisa afirma que quase 
60% dos principais líderes 
executivos avaliam que essas 
são as duas características 
essenciais para a execução 
de um projeto bem-sucedido, 
após o conhecimento técnico 
relacionado às aplicações.

Em outras palavras, esses 
executivos estão buscando 
empresas que entendam 
seus princípios operacionais 
e que construam soluções 
adequadas à realidade de 
seus negócios. Nada mais 
justo e coerente, uma vez 
que cada operação é única, 
com pessoas e pensamentos 
completamente singulares. 
Não há receita de bolo para 
a transformação digital e o 
resultado depende de um 
amplo conjunto cultural.

Neste caso, precisamos 
pensar com muito cuidado 
em quais soluções de TI farão 
sentido para a expansão dos 
resultados, e, também, em 
como incentivar uma cul-
tura plenamente orientada 
à inovação, em uma troca 
ininterrupta de experiências, 
conhecimentos e ideias. Isso 
pode ser feito a partir de três 
ações. A primeira seria um 
estímulo à participação das 
pessoas, propondo o desen-
volvimento dos talentos e a 
formação de um ambiente 
que valorize a criatividade. 

A segunda ação amplia 
a tolerância aos riscos, en-
tendendo que erros e falhas 
fazem parte, também, do pro-
cesso de evolução e melhoria 
contínua das operações. A 
terceira ação possibilita, por 
meio do trabalho contínuo e 
com alianças, a identificação 
e a construção de soluções 
verdadeiramente adequadas 
à empresa. É preciso ainda 
ter confiança e respeito pelas 
pessoas e oferecer soluções 
de tecnologia que as ajudem 
a entregar resultados me-
lhores. 

Somente com essa combi-
nação é que as organizações 
poderão construir um plano 
eficaz para a obtenção de 
insights de negócios práticos 
e para o desenvolvimento das 
equipes. A transformação 
digital não é uma ação com 
começo, meio e fim. Os me-
lhores resultados só surgirão 
nas operações que reconhe-
cerem isso e estimularem 
a criação de uma cultura 
digital, com a participação 
de equipes e parceiros que 
entendam o valor e o impacto 
das inovações, entregando 
soluções com real aderência 
às necessidades do negócio. 
Investir em tecnologia e 
cultura é um binômio indis-
pensável e urgente. 

O importante é começar 
essa jornada.

(*) - É CEO da TOPMIND

Sandra Maura (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: FRANCISCO APARECIDO LEITÃO, profissão: corretor de seguros, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Dirce Reis, SP, data-nascimento: 02/03/1965, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Nunes 
Leitão e de Maria Alves Leitão. A pretendente: CINTIA APARECIDA INACIO, profissão: 
empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
26/11/1980, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Inacio e de Vera Lucia Inacio.

O pretendente: IRISVALDO BARBOSA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Vitória da Conquista, Distrito de José Gonçalves, BA, 
data-nascimento: 19/10/1969, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filho de Joaquim Barbosa dos Santos e de Maria Vitoria dos Santos. A pretendente: 
LUZINETE CELESTINO DOS SANTOS MENDES, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: em Jandaira, BA, data-nascimento: 06/04/1966, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Damião Celestino dos Santos e de 
Roselita de Souza.

O pretendente: SERGIO OTAVIO DOS SANTOS, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/02/1972, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Otavio dos Santos 
e de Maria do Carmo da Silva Santos. A pretendente: MÁRCIA NOVAIS DOS SANTOS, 
profissão: encarregada de corte, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França, SP, data-nascimento: 09/10/1971, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Novais dos Santos e de Josefa Margarida dos Santos.

O pretendente: GABRIEL COLOMBO TEIXEIRA, profissão: eletricista de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/07/1999, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio 
Nunes Teixeira e de Adriana Carla Colombo Teixeira. A pretendente: LAURA REGIANE 
SIQUEIRA BRANDÃO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 09/05/1992, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Jonatas Joaquim Brandão e de Claudia Siqueira Brandão.

O pretendente: MARIO GOYA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: nes-
ta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 30/11/1963, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Tokuhan Goya e de Toyoko Osiro Goya. A pretendente: 
LUCRECIA GAUTOS CUANDÚ, profissão: assistente financeiro, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jardim, MS, data-nascimento: 15/05/1961, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Pedro Cuandú e de Apolinaria Gautos.

O pretendente: THIAGO DA SILVA VASCONCELOS, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/12/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cosmo Alves da 
Silva Vasconcelos e de Josefa Francisca da Silva. A pretendente: IMAIARY DE SOUZA 
PINTO, profissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa 
Verde, SP, data-nascimento: 31/03/1991, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Valdir Souza Pinto e de Natalina Pereira de Souza.

O pretendente: OCIMAR ZAGO JUNIOR, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 23/07/1983, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo, SP, filho de Ocimar Zago e de Maria Lucia Bertolzo 
Zago. A pretendente: CAROLINE MARGINI DE SALES, profissão: turismóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 29/03/1989, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Eliseu Aparecido 
de Sales e de Nanci de Lourdes Margini de Sales.

O pretendente: JORGE RUI MARTINS PRADO, profissão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 03/03/1960, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ruy Martins Prado e de Marly 
Apparecida Martins. A pretendente: KARINA APARECIDA DE ARAUJO CANANÉA, 
profissão: segurança pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belen-
zinho, SP, data-nascimento: 09/02/1981, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Shislaine de Araujo Cananéa.

O pretendente: GERALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, profissão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 
07/04/1994, residente e domiciliado na Aclimação, São Paulo, SP, filho de Geraldo José 
dos Santos e de Cleusa Tomé da Silva Santos. A pretendente: MAYARA RAMOS BUC-
COLO, profissão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, 
data-nascimento: 06/12/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Cláudio Luís Buccolo e de Rosemeire Ramos Buccolo.

O pretendente: ANTONIO ALMEIDA DA SILVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 29/08/1954, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Mendes da Silveira e 
de Odete de Almeida Silveira. A pretendente: ADRIANA REIS DE SOUZA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, 
data-nascimento: 23/11/1972, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Hugo Bispo de Souza e de Maria Francisca Reis de Souza.

O pretendente: LEONARDO FERREIRA, profissão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 02/04/1983, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edileuza Ferreira. A pretenden-
te: JÉSSICA MENEZES DOS SANTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 02/11/1989, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Nilson José dos Santos e de 
Vanilde de Freitas Menezes dos Santos.

O pretendente: RICHARD WALDEMIRO SEVERIANO CANDIDO DA SILVA, profis-
são: vendedor, estado civil: divorciado, naturalidade: em Bauru, SP, data-nascimento: 
16/04/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogerio 
Candido da Silva e de Elisangela Severiana da Silva. A pretendente: FERNANDA MOREI-
RA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 09/09/1996, residente e domiciliada em Ermelino Matarazzo, São 
Paulo, SP, filha de Edvaldo Almeida da Silva e de Rosilda Andrade Moreira.

O pretendente: SPENCER FELIPE JULIANI, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido em Limeira, SP, no dia (09/02/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Juliani Neto e de Maria Cristina Poletti Juliani. A pretendente: 
ISABELLA BEATRIZ NAME LEON, de nacionalidade venezuelana, administradora, sol-
teira, nascida em Cabimas, Estado de Zulia - Venezuela, no dia (28/09/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hermes Jesus Name e de Lorena Leon de Name.

O pretendente: IGHOR ANGELO BRAVO, de nacionalidade brasileira, farmacêutico, 
solteiro, nascido em Colatina, ES, no dia (04/08/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Bravo e de Laureni dos Santos Bravo. O pretendente: PAULO 
VICTOR FERREIRA MAI, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Vila 
Velha, ES, no dia (19/01/1991), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo 
Alberto Mai e de Joseane Ferreira Mai.

 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:

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

A pesquisa Tendências 
Globais de Capital 
Humano, da Deloitte 

2020, observou que, embo-
ra as organizações sejam 
responsáveis apenas pela se-
gurança física dos trabalha-
dores, 96% dos entrevistados 
dizem que o bem-estar é uma 
responsabilidade organiza-
cional. Em um cenário como 
o da pandemia da Covid-19, 
as lideranças precisaram 
lidar com mudanças impre-
visíveis. Quem se destacou 
teve que demonstrar sabe-
doria, resiliência e empatia, 
características para engajar 
equipes diante de tantas 
instabilidades no âmbito 
profissional e pessoal. 

Em 2021, os desafios con-
tinuam. Para Renata Motone, 
Consultora de Seleção da 
Luandre Middle, divisão que 
trabalha vagas de média e 
alta gestão, as habilidades dos 
gestores ganham uma nova 
característica: a de promo-
ção de um ambiente estável 
e harmonioso para a equipe. 
“Terá destaque aquele que 
conseguir alavancar resul-
tados positivos por meio de 
uma gestão mais humanizada 
e compatível com o cenário 
atual”, afirma. A especialista 
também aponta cinco ações 
necessárias na estratégia de 
liderança, confira:
 1) Se colocar à disposi-

ção - Foi-se o tempo em 
que os colaboradores 
não tinham acesso di-
reto aos seus gerentes. 

Em um cenário como o da pandemia, as lideranças precisaram 
lidar com mudanças imprevisíveis.
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Os desafios dos gestores 
com um cenário pandêmico 

ainda distante do fim
Manter a equipe motivada foi o grande desafio dos líderes e gestores no ano passado

se atualizar de acordo 
com as principais mu-
danças do mercado. 
Quem acredita saber 
demais não está apto 
para gerir uma equipe 
de sucesso.

 4) Estar atento às ne-
cessidades individu-
ais - Um time só conclui 
projetos se estiver bem 
individualmente. Um 
gestor precisa ter es-
cuta ativa com todos à 
sua volta. Não se trata 
de colocar o individual 
acima do coletivo, mas 
ouvir as necessidades 
de seus colaboradores, 
pode ser o caminho para 
gerar confiança, já que 
o rendimento da equipe 
depende do potencial 
do profissional.

 5) Transmitir segurança 
- Diante de um ano re-
pleto de instabilidades 
no âmbito emocional, 
pessoal e financeiro, o 
colaborador em 2021 
busca mais segurança 
para desenvolver um 
trabalho eficaz. O líder 
de destaque será aquele 
que transmitirá a sen-
sação de estabilidade 
para a equipe. O papel 
da liderança é criar um 
ambiente para demons-
trar que o colaborador 
tem a tranquilidade 
para desenvolver um 
bom trabalho. - Fonte 
e mais informações: 
(www.luandre.com.br).

Para construir uma base 
de confiança e troca 
colaborativa dentro do 
ambiente profissional, 
o gestor precisa se co-
locar à disposição de 
todos para construir 
uma relação mais pró-
xima com sua equipe.

  Geralmente o andamen-
to do trabalho era pre-
judicado pelo distancia-
mento da liderança com 
a equipe, ocasionando 
um medo no colabora-
dor de se direcionar ao 
seu superior direto. Um 
líder próximo e aces-
sível pode acelerar o 
andamento dos projetos 
com efetividade, além 
de contribuir para um 
clima que favoreça o 
diálogo.

 2) Criar um plano de 
ação baseado em 
metas semanais - Para 

que todo o time esteja 
a par das necessidades 
da empresa, é papel 
do gestor traçar me-
tas semanais. Renata, 
salienta a importância 
de metas semanais 
tangíveis: fazer um pla-
nejamento estratégico 
mensal é fundamental, 
mas alterá-lo sema-
nalmente com metas 
definidas, de acordo 
com as necessidades 
da semana, gera rendi-
mento e engajamentos 
melhores. 

 3) Se especializar e 
atualizar constan-
temente - Estudos 
e preparação são im-
portantes em qualquer 
área de atuação. Em 
2020 o profissional que 
se especializou teve 
grande destaque. Um 
gestor sempre precisa 

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

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão engenheiro mecânico, nascido em Sorocaba, SP, Registrado no Distrito Ermelino 
Matarazzo, São Paulo, SP, no dia 19/04/1993, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, 
filho de Francisco Guilherme de Oliveira Pereira e de Katia Cilene de Oliveira Pereira. A 
pretendente: SANDRA DE ABREU ALVES SILVA, estado civil solteira, profissão relações 
públicas, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 04/05/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Alves da Silva e de Sandra Lucia de 
Abreu Alves Silva. Obs.: Edital de proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil do 
endereço do contraente.

O pretendente: OSAMAH ABDO MOHAMMED AL GUWAIRI, estado civil solteiro, profis-
são comerciante, nascido em Albaidha, Iemen, no dia 16/02/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Abdo Mohammed Al Guwairi e de Eman Ali. 
A pretendente: ESTELA PINHEIRO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Itaim Paulista, SP, no dia 31/10/2000, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Antonio do Nascimento e 
de Vania Pinheiro Pinto.

O pretendente: NELSON CLARO PAULINO, estado civil divorciado, profissão juiz federal, 
nascido nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 04/04/1959, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Santana Paulino e de Adelina Marques 
Claro. A pretendente: ALEXIA MARTINS FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
gerente administrativa, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 22/03/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Cesar Alves Ferreira Junior e de 
Priscilla Martins de Jesus Ferreira.

O pretendente: MATHEUS CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em Niteroi, RJ, no dia 14/09/1995, residente e domiciliado na Vila Lucia, São Paulo, 
SP, filho de Lucivaldo José da Silva e de Mônica Maria Caetano da Silva. A pretendente: 
LAÍS GUIOETTI BEZERRA, estado civil solteira, profissão administradora, nascida nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, no dia 23/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de José Edson Severino Bezerra e de Solange Guidetti Bezerra. 
Obs.: Edital de proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil do endereço do contraente.

O pretendente: RAFAEL ALEXANDRE DE BRITO, estado civil solteiro, profissão analista 
de estoque, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 26/02/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Neto de Brito e de Marluce Alexandre de 
Oliveira de Brito. A pretendente: DAIANA FERREIRA MARINHO, estado civil solteira, 
profissão gerente comercial, nascida em Pesqueira, PE, no dia 05/01/1987, residente 
e domiciliada em Mauá, SP, filha de Laudivan Marinho e de Edivane Ferreira Marinho. 
Obs.: Edital proclamas recebido do Oficial de Registro Civil de Mauá, SP.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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