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De acordo com uma pesquisa realizada pelo IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers), organização profissional técnica dedicada ao 
avanço da tecnologia, 19% dos respondentes acreditam que a Manufatura 
será um dos segmentos mais impactados pela tecnologia em 2021. O estudo 
também mostrou que 55% dos entrevistados aceleraram a adoção da com-
putação em nuvem durante a pandemia, 52% adotaram o 5G e 51% tiveram 
projetos de Inteligência Artificial e Machine Learning acelerados .   

Planejamento, digitalização e atendimento: 
o futuro da Indústria em 2021

Em uma época de grande transformação digital, o setor audiovisual 
se tornou um das principais ferramentas para a comunicação eficaz de 
pessoas e organizações, já que está diretamente ligado ao modo em como 
a sociedade cria e consome conteúdo. Em 2020, durante o isolamento 
social em decorrência da pandemia, os vídeos se tornaram tanto escapa-
tória de entretenimento, quanto uma forma de interlocução e conexão 
entre empresas e seus colaboradores e método de educação.   

Cinco tendências do mercado audiovisual 
para este ano

Se eu tivesse que eleger uma palavra para representar o ano de 2020 eu 
com certeza escolheria MUDANÇA. O mundo todo se viu diante de uma 
situação que nos fez rever e mudar hábitos, readaptar formatos de trabalho, 
reinventar as comemorações e reuniões e nossas interações sociais foram, 
ainda mais, virtualizadas. As redes sociais se tornaram grandes aliadas na 
aproximação humana quando a presença física tornou-se arriscada à saúde. 
Essa necessidade acelerou o surgimento de novas tendências e formas 
de interagir dentro das comunidades online que já frequentamos.   

As principais tendências de redes sociais 
daqui em diante
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Negócios em Pauta

Carteira do idoso
O governo publicou uma resolução no DOU que prorroga 

a validade das carteiras do idoso já impressas até julho de 
2021. A norma também altera os procedimentos para novas 
emissões. O documento serve para garantir acesso a vagas 
gratuitas ou desconto de no mínimo 50% em passagens 
interestaduais. Tem direito ao benefício todo cidadão com 
mais de 60 anos e renda igual ou inferior a dois salários 
mínimos. O Estatuto do Idoso estabelece que, para esses 
idosos de baixa renda, sejam reservadas duas vagas gratuitas 
em todos os veículos de transporte coletivo interestaduais. 
A regra serve para ônibus, barco e trem (avião não está 
incluso)/ABr.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Caminhos para adequar a área de Gestão de 
Pessoas à LGPD em evento online e gratuito

@A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está em vigor 
há cinco meses e muitas empresas ainda têm dúvidas 

sobre o processo de adequação à norma. Há incertezas sobre 
multas, contratação de um Data Protection Officer (DPO) e os 
reais impactos para a área de gestão de pessoas. Para discutir 
esses pontos, a LG lugar de gente promove, em 3 de fevereiro 
(quarta-feira), às 16h, o webinar “LGPD na gestão de pessoas: 
responsabilidades, impactos e exemplos de sucesso”, com o 
objetivo de auxiliar as empresas a esclarecerem suas dúvidas, 
promoverem as adaptações necessárias e minimizarem os riscos 
de multas (https://www.lg.com.br/lps/webinar-lgpd/).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.lg.com.br/lps/webinar-lgpd/

Qualquer pessoa pode ser 
trader, embora seja preciso 
algo mais para efetivamente ter 
sucesso nesse tipo de operação. 

Quando reúne as características tidas 
como ideais, a tendência é que o 

investidor possa identificar oscilações 
mesmo no curto ou no curtíssimo prazo. 
Consequentemente, seus resultados apa-
recem rapidamente e ele pode prosperar 
na Bolsa praticamente de imediato. 

Esse é um cenário ideal para boa parte 
das pessoas: ganhar muito dinheiro de 
maneira rápida, aplicando em ativos que 
dão retorno em menos tempo. É o que 
resume a postura do trader. Entretanto, 
para conseguir essa façanha, é impor-
tante saber quais são os itens que de 
fato influenciam no sucesso desse tipo 
de investidor. 

Conhecimento - Nem todas as ope-
rações resumem-se ao curto prazo. Da 
mesma forma como ocorre com investi-
dores especializados em estratégias mais 
duradouras, o trader também precisa 
estar sempre se dedicando ao conheci-
mento, mesmo depois que já se inseriu 
no ambiente da Bolsa de Valores. Estudo 
é fundamental, uma vez que, como o 
próprio nome sugere, a renda variável 
não repete resultados. 

Sendo assim, é preciso ter uma postura 
pró-ativa no sentido de estar sempre em 
busca de novos conhecimentos. Para ser 
trader, é importante ter a consciência de 
que cada novo dia exige novas aborda-
gens. A empresa que gerou lucro no pre-
gão anterior pode apresentar resultados 
ruins logo em seguida. Assim, sem uma 
boa base teórica, dificilmente é possível 
prosperar nesse mercado.

Estratégia - Fundamental também é 
atuar de maneira criteriosa, explorando 

Saiba o que é preciso para se 
tornar um trader

as características e as oportunidades que 
a Bolsa de Valores oferece. É preciso 
considerar especialmente o curto prazo 
e o curtíssimo prazo. Quem pratica o 
scalping, por exemplo, deve contar com 
uma estratégia bem elaborada e não 
tentar investir apenas de acordo com 
impressões, para mitigar riscos. 

Dentre as estratégias mais conhecidas 
estão o já citado scalping, o swing trade e o 
day trade. Elas se diferenciam em relação 
ao período em que o trader precisa se 
manter posicionado. De acordo com aqui-
lo que julgar mais interessante para seu 
perfil pessoal e com os conhecimentos 
adquiridos, o trader pode escolher entre 
se especializar em ações imediatas, cuja 
negociação dura algumas horas, ou então 
aplicar em ativos que serão comprados e 
vendidos em algumas semanas. 

Análises - Um bom analista é indi-
cado para qualquer atividade, seja ela 
envolvendo dinheiro ou não. No que diz 
respeito aos investimentos, o ideal é que 
o próprio trader seja capaz de criar suas 
análises para não ter que depender da 
ação de terceiros. Isso gera ganho de 
tempo nas ações do dia a dia, além de 
permitir amadurecimento em relação 
ao mercado. 

É preciso dominar o comportamento 
dos ativos, identificando motivos que le-
vam às oscilações das empresas na Bolsa 
e suas implicações futuras. Para tanto, 
é possível contar com recursos como a 
análise técnica de ações e a análise fun-
damentalista, entre outras. O ideal é que 
o trader profissional seja um especialista 
nesse tipo de observação, uma vez que a 
partir de uma boa interpretação de dados 
ele será capaz de ir além de abordagens 
incentivadas por impressões. 

Estratégias criteriosas, considerando o 
trabalho, a gestão e o mercado em que as 
empresas atuam, além de seu histórico 
de curto, médio e longo prazo na Bolsa 
de Valores são essenciais para o sucesso. 

Ferramentas - Para atuar como trader 
é indispensável contar com ferramentas 
capazes de ajudar na tomada de decisão 
e na simplificação de processos. Em 
relação a isso, vale ter atenção especial 
aos recursos que as corretoras de valores 
disponibilizam para seus clientes, como 
software para trade  (www.genialinves-
timentos.com.br). 

Entre essas ferramentas estão solu-
ções como o home broker, um sistema 
informatizado que funciona dentro das 
plataformas, no qual é possível enviar 
ordens de compra e de venda dos ati-
vos. Quanto mais sofisticado for o home 
broker melhor para o trader que poderá 
investir com qualidade. 

Além disso, é possível trabalhar com os 
chamados simuladores de investimentos 
que representam o ambiente da Bolsa 
para que o investidor possa praticar antes 
de efetivamente colocar seu dinheiro em 
jogo. Outra solução interessante é a cartei-
ra recomendada de ações, um documento 
que as corretoras oferecem para que o 
investidor tenha acesso às análises de 
especialistas que indicam onde investir.

Fonte: (www.expertamedia.com.br).
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MuLhERES GANhAM 
ESPAçO E SE 
DESTACAM COMO 
hEADS NA áREA DE 
INOvAçãO     Leia na página 6

AvANçOS já PODEM SER PERCEbIDOS

Agronegócio paulista
As exportações do agronegócio 

paulista apresentaram aumento de 
12,9%, totalizando US$ 17,23 bilhões; 
enquanto as importações recuaram 
11,9%, somando US$ 4,13 bilhões. Com 
estes resultados, São Paulo fechou 
2020 com um superávit de US$ 13,10 
bilhões, montante 23,9% superior ao 
obtido em 2019, segundo a Secretaria 
de Agricultura. No mesmo período, as 
exportações totais do estado somaram 
US$ 42,39 bilhões e as importações 
de US$ 51,42 bilhões, registrando um 
déficit comercial de US$ 9,03 bilhões. 
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