
Sete tecnologias 
corporativas que serão 

tendência em 2021

Frente às mudanças 
enfrentadas no 
mundo durante 
2020, especialmente 
pela pandemia, as 
soluções tecnológicas 
assumiram força nas 
empresas

O ano de 2021 não será 
diferente e traz imer-
sas várias tendên-

cias, todas visando alcançar 
novas oportunidades de 
desenvolvimento, cresci-
mento e consolidação dos 
negócios. Conheça algumas 
das tecnologias corporati-
vas que se destacarão como 
tendências. A primeira delas 
é a Inteligência Artificial. 
Sem dúvida, é uma das tec-
nologias que mais marcarão 
tendência em 2021. 

Consiste em adequar a au-
tomatização da informação. 
Necessária para entender 
e processar a linguagem 
humana e a otimização 
da informação, este tipo 
de tecnologia será funda-
mental com a chegada da 
4ª Revolução Industrial. A 
implementação dessa nova 
tecnologia servirá para a 
manutenção, escalabilida-
de e melhora da estrutura 
corporativa.

Em segundo lugar encon-
tra-se Edge Computing, que 
pretende descentralizar 
a informação de armaze-
namento tradicional para 
evoluir para a periferia, 
reduzindo a latência e 
melhorando os níveis de 
desempenho geral das apli-
cações – um valor agregado, 
levando-se em conta que 
a Gartner prevê que para 
2021, 30% das cargas de 
trabalho terão requisitos 
de latência e/ou largura de 
banda como fator crítico de 
implementação. Com isto, 
adicionalmente, busca-se 
o processamento, a coleta 
e a análise de informações 
que estejam perto da fonte 
onde os dados são gerados 
e administrados.

Em terceiro lugar, há a 
implementação da quinta 
geração de Internet que uti-
liza as tecnologias móveis. 
As Redes 5G permitem ve-
locidades de até 10 Gbps, o 
que ajuda na transmissão de 
grandes volumes de dados e 
a ter maior cobertura e uma 
diminuição de latência. Isto 
representa uma forte aposta 
para os provedores de infra-
estrutura em telecomunica-
ções. No que diz respeito à 
experiência dos usuários, 
consumidores e das orga-
nizações, significará um 
salto superlativo em largura 
de banda, velocidade de 
conexão e transmissão de 
dados, tudo praticamente 
em tempo real.

Em quarto lugar está a 
Hiperautomação, combi-
nação das ferramentas de 
automação, plataformas e 
Machine Learning, o que 
gera uma expansão da au-
tomação robótica. O foco 
estará nos processos, em 

como descobrir, analisar, 
desenhar, automatizar, 
medir, monitorar e reava-
liar. Além disto, em como 
se relacionam. Com esta 
tecnologia, as organizações 
podem atingir novos níveis 
de automação de tarefas, 
agilizando processos cada 
vez mais complexos e, 
com isso, gerar economias 
substanciais nas indústrias.

A quinta tendência cor-
responde às Redes WiFi que 
passarão pelo novo padrão 
WiFi 6. Com este avanço, 
a velocidade de download 
deveria aumentar pelo me-
nos três vezes. Isso, somado 
à sua maior capacidade 
de fornecer uma conexão 
eficiente e sustentável a 
um número muito superior 
de dispositivos simultanea-
mente, permitirá atender às 
novas e mais complexas exi-
gências em IoT e automação 
dos ambientes corporativos.

Em sexto lugar estão os 
data centers, que contam 
com a tecnologia para 
atender às demandas que 
o mercado exige, o que 
permite fornecer soluções 
escaláveis, efetivas, seguras 
e rentáveis, graças ao tipo de 
infraestrutura e acessando 
a Infraestrutura como Ser-
viço (IaaS) para aumentar 
a eficiência de seus custos. 
Assim, as empresas podem 
concentrar seus investi-
mentos e esforços no core 
do negócio, enquanto ga-
rantem a segurança, admi-
nistração e disponibilidade 
de sua informação.

Graças aos Data Centers, 
as empresas podem acessar 
as ofertas de Plataforma 
como Serviço (PaaS), onde 
se entrega às organizações 
uma solução completa de 
infraestrutura tecnológica, 
totalmente administrada e 
garantida, tais como nuvens 
privadas, comunitárias, pú-
blicas, torres de servidores 
físicos e virtuais, adminis-
tração de sistemas opera-
cionais e bases de dados, 
segurança administrada, 
armazenamento e backup. 

Em sétimo lugar está Big 
Data: o futuro dos negócios 
depende dos recursos de 
analítica dos dados das em-
presas. A infraestrutura de 
big data proporciona novas 
oportunidades, economias e 
transformação em todas as 
áreas do negócio.

Estas serão algumas das 
tendências que continuarão 
a crescer em 2021. As em-
presas devem trabalhar pela 
mudança. Isto implica prio-
rizar a ação e os resultados. 
Se queremos avançar para o 
próximo nível, devemos nos 
transformar para encarar as 
exigências de uma indústria 
dinâmica e exigente. Essa 
mudança requer um pro-
pósito em comum, que é o 
de construir uma cultura 
colaborativa de resiliência 
em nossos negócios, com 
uma visão compartilhada 
em relação ao futuro.

(*) - É Presidente Regional Lumen 
América Latina

Hector Alonso (*)
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Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF-09.291.405/0001-09 - NIRE-35221934391

Instrumento de Alteração Contratual de Transformação do Tipo Jurídico 
da Sociedade Empresária Limitada em Sociedade Anônima por Ações

Entre Partes (a) representando a totalidade do capital social de Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda.,  
sociedade empresária limitada, à Fazenda Santa Adelaide, zona rural do município de Barretos, Estado de São Paulo, CEP - 
14780-000 com sua última alteração e consolidação do Contrato Social registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob nº 281.895/11-9 em 01.09.2011 (“Sociedade” ou “Companhia”), a saber: (a.1) Mara Lisa Milani, brasileira, solteira, maior, 
empresária, RG-11.336.000/SSP-SP, CPF-091.421.588-42; (a.2) Marcia Valéria Milani, brasileira, solteira, maior, empresária, 
RG-10.178.500/SSP-SP, CPF-172.690.768-63; e (a.3) José Armando Milani, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 
de Identidade nº 6.640.387 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 090.941.538-23, todos residentes e domiciliados na Fazenda Santa 
Adelaide, Zona Rural, no município de Barretos, Estado de São Paulo, CEP-14780-000, doravante referidos em conjunto como 
“Milani”; e ainda (b) Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda., inscrita no CNPJ-08.643.029/0001-01, com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.982, 6º andar, conjunto 603, Jardim Paulistano, município e Comarca de São Paulo, Estado de São 
Paulo, por seu sócio administrador Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, casado, empresário, RG nº 5.312.732 (SSP/SP), 
CPF/MF-694.546.208-00, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço à avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.982 ,  
6º andar, CEP-01451-000, doravante referida neste instrumento como “Guepardo”, admitida como acionista da Sociedade, como 
adiante se delibera, tem entre si certa e ajustada a Alteração Contratual nos termos que seguem. 1. Os sócios deliberam e 
aprovam a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima com a 
denominação de Milar Empreendimentos Imobiliários S.A., com a alteração de sua estrutura administrativa com vista à 
implantação de novo empreendimento na forma do Estatuto Social aprovado pelos subscritores do presente instrumento de 
alteração contratual que, com as especificações adiante deliberadas, é transcrito ao final do presente instrumento e servirá para 
registro da nova sociedade resultante da transformação. 2. O capital social, que atualmente é de R$ 450.000,00, totalmente 
integralizado, dividido em 450.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, passa a ser dividido em 450.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, permanecendo inalteradas as atuais participações dos sócios no capital da sociedade, os quais 
passam à condição de acionistas, recebendo tantas ações ordinárias nominativas quantas forem as quotas de sua propriedade, 
em igual proporção, assim relacionados: Sócio/Acionista - Quotas possuídas - Ações Ordinárias transformadas - Valor em  
R$ - % do capital social: Mara Lisa Milani - 150.000 - 150.000 - 150.000,00 - 1/3 ou 33,333; Marcia Valéria Milani - 150.000 - 
150.000 - 150.000,00 - 1/3 ou 33,333; José Armando Milani - 150.000 - 150.000 - 150.000,00 - 1/3 ou 33,333. Total - 450.000 - 
450.000 - 450.000,00 - 1/1 ou 100%. 3. Já como acionistas detentores da totalidade do capital social da Sociedade transformada 
em sociedade anônima, deliberam, por unanimidade: a) aprovar o aumento do capital da companhia no montante de  
R$ 647.560,00, passando assim o capital social dos atuais R$ 450.000,00 para R$ 1.097.560,00, mediante a emissão de 647.560 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 por ação, com ágio de R$ 11.102.440,00 somando o valor 
a ser pago à companhia o total de R$ 11.750.000,00, correspondendo a cada ação o preço de emissão de R$ 1,00 acrescido do 
valor do ágio de R$ 17,14503675 para cada ação subscrita. Com o aumento de capital ora aprovado, o novo capital social da 
companhia, que é de R$ 1.097.560,00, passa a ser dividido em 1.097.560 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; b) com 
a expressa anuência dos acionistas originais (MILANI), que renunciam ao direito de preferência para a subscrição das ações ora 
emitidas, a subscrição de todas as 647.560 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal decorrentes do aumento do capital 
aprovado é feita pela empresa Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda., como nova acionista da Companhia, conforme Boletim 
de Subscrição que integra o presente como Anexo, passando assim o Quadro de Acionistas da Sociedade à seguinte composição 
acionária: Acionista - Ações possuídas - Ações subscritas - Posição após o aumento de capital - % no capital social: Mara 
Lisa Milani - 150.000 - -0- 150.000 - 13,6667; Marcia Valéria Milani - 150.000 - -0- 150.000 - 13,6667; José Armando Milani - 
150.000 - -0- - 150.000 - 13,6667; Guepardo Des. Urbano Ltda. - -0- - 647.560 - 647.560 - 58,9999; Total - 450.000 - 647.560 - 
1.097.560 - 100,0000. c) em atenção ao resultado da Consulta de Viabilidade atendida pelo Integrador Paulista do sistema 
REDESIM, alterar o endereço da sede social para Via Pedro Vicentini, S/N, Km 4, Fazenda Santa Adelaide, Caixa Postal 83, Zona 
Rural, Barretos, SP, 14788-899; d) tendo em vista alteração da forma societária, eleger os administradores da Companhia, com 
mandato de 3 (três) anos, os quais deverão permanecer em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que acontecerá em 
2023 ou até que seus sucessores tomem posse, tendo sido eleitos para o cargo de Diretora Presidente a Sra. Mara Lisa Milani, 
e para o cargo de Diretor Administrativo o Sr. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, ambos acima qualificados, os quais assinam em 
separado os respectivos Termos de Posse e a Declaração de Desimpedimento que serão apresentados para registro juntamente 
com esta ata. e) a não instalação do Conselho Fiscal; f) neste primeiro mandato de 3 (três) anos, os diretores eleitos não farão jus 
a qualquer remuneração; g) a transcrição do Estatuto Social que regerá a nova sociedade resultante da transformação ora 
aprovada, como segue: Milar Empreendimentos Imobiliários S.A. CNPJ-09.291.405/0001-09. Estatuto Social - Capítulo I - 
Denominação, Fins, Sede e Duração. Artigo 1º - “Milar Empreendimentos Imobiliários S.A.” é a denominação desta sociedade 
anônima, que se regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto:  
a) o desenvolvimento de áreas urbanas ou urbanizáveis próprias, mediante a realização de melhoramentos em áreas brutas, a 
aprovação de projetos de aproveitamento e desenvolvimento de áreas brutas e sua transformação em loteamentos;  
b) a participação no capital ou nos lucros de outras sociedades na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures, 
minoritária ou majoritariamente. § Único - Quando necessários serviços técnicos à realização da finalidade social, serão esses 
executados por profissionais devidamente habilitados e registrados perante os respectivos órgãos de classe. Artigo 3º -  
A Sociedade tem sede à Via Pedro Vicentini, S/N, Km 4, Fazenda Santa Adelaide, Caixa Postal 83, Zona Rural, Barretos, SP, 
14788-899, sendo-lhe facultado, a critério da Diretoria, abrir outros estabelecimentos, tais como filiais, agências, sucursais, 
escritórios em qualquer localidade do país, independentemente de autorização da Assembleia Geral. Artigo 4º - A Sociedade foi 
constituída em 26.12.2007 sob a forma de sociedade empresária limitada, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob 
NIRE 35221934391 e transformada sua natureza para sociedade anônima por alteração deliberada por seus sócios em 24.6.2020, 
prossegue em suas atividades sem solução de continuidade e seu prazo de duração é indeterminado. Capítulo II - Capital Social 
e Ações. Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.097.560,00, dividido em 1.097.560 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
Artigo 6º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleia Geral. 
Artigo 7º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Sociedade, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao 
objeto social e para tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. Artigo 8º -  
A Assembleia Geral dos Acionistas será convocada e instalada por qualquer Diretor, cabendo a direção de seus trabalhos  
ao acionista ou Diretor então presente que for escolhido pelos acionistas presentes, o qual designará, dentre os presentes,  
um Secretário, acionista ou não, inclusive para essa finalidade convidado, para secretariar os trabalhos. Artigo 9º - Dos trabalhos 
e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, que poderá ser em forma de sumário, assinada pelos membros da mesa e 
pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. Capítulo IV - 
Administração. Artigo 10 - A administração da Sociedade será exercida pela Diretoria, composta de dois membros sendo um(a) 
Diretor(a) Presidente e um(a) Diretor(a) Administrativo(a), eleitos pelo prazo de três anos, podendo ser reeleitos, estando os seus 
membros dispensados de prestar caução para exercer suas funções. § 1º - Os Diretores são demissíveis a qualquer tempo, por 
deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas que também deliberará nos casos de vacância, e serão substituídos, nos casos 
de ausência ou impedimento temporário, pelo outro Diretor ou por aquele for que for designado pela Assembleia Geral, exercendo 
o substituto as funções do substituído pelo prazo que durar a ausência ou impedimento. § 2º - São nulos e ineficazes com relação 
à Sociedade os atos, contratos, documentos públicos ou particulares assinados por qualquer Diretor com abuso dos poderes ou 
estranhos ao objeto social, respondendo o signatário pelos danos que causar à Sociedade. § 3º - As deliberações da Diretoria 
destinadas a produzir efeitos com relação a terceiros constarão de ata lavrada no Livro próprio e registrada no registro competente. 
Artigo 11 - A(o) Diretor(a) Presidente e a(o) Diretor(a) Administrativo(a) compete, cada um assinando isoladamente, representar 
a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, e, necessariamente em conjunto, assinar quaisquer atos, contratos, 
distratos, que criem obrigações ou direitos para a Sociedade, tais como empréstimos ou financiamentos, ou qualquer documento 
relativo à negociação, ou alienação de lote, lotes, quadras, áreas ou partes do empreendimento que constitui objeto da Sociedade 
ou qualquer documento relativo à negociação, prestar garantia inclusive hipoteca desde que vinculada a negócio relacionado ao 
objeto social. § Único - As procurações outorgadas pela sociedade serão assinadas pelo Diretor(a) Presidente e pelo Diretor(a) 
Administrativo(a) e definirão nos respectivos instrumentos de mandato a finalidade e os poderes específicos, e ainda o prazo, 
dispensado este apenas nos mandatos para fins judiciais. Artigo 12 - A(o) Diretor(a) Administrativo compete, isoladamente, abrir, 
movimentar, encerrar conta em instituição financeira, mediante senha eletrônica, token, cartões ou outros meios ou dispositivos 
eletrônicos, efetuando depósitos, sacando, transferindo recursos sem limitação de valor, credenciando operadores para o trato 
comum dessas atividades junto a essas instituições, de tudo dando contas à Assembleia Geral e ao Diretor(a) Presidente, quando 
por eles solicitadas e, em conjunto com este, outorgar procuração nos termos do § único do Artigo 11. Capítulo V - Conselho 
Fiscal. Artigo 13 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 membros efetivos e igual número de suplentes, o qual 
funcionará em caráter não permanente, nos exercícios em que for deliberada sua instalação pela Assembleia Geral à qual caberá 
sua eleição. Capítulo VI - Acordos de Acionistas. Artigo 14 - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da 
Sociedade, que estabeleçam as condições de compra e venda de ações, e o direito de voto, inclusive em matérias como eleição 
de Diretores e distribuição de resultados, respeitada a legislação vigente, serão sempre observados pela Sociedade. § Único -  
As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham 
sido devidamente averbados nos livros de Registro da Sociedade e nos certificados de ações, se emitidos. Os administradores da 
Sociedade zelarão pela observância desses acordos e o(a) Presidente da Assembleia Geral não computará o(s) voto(s) 
proferido(s) por acionista(s) em contrariedade com os termos de tais acordos. Capítulo VII - Exercício Social e Destinação dos 
Resultados. Artigo 15 - O exercício social inicia em 1° de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 16 - 
Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício, na forma da legislação vigente. Artigo 17 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de 
qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Artigo 18 - Do resultado do exercício, 
atendida a ordem legal, poderão ser deduzidos, ainda e facultativamente, os recursos fixados pela Assembleia Geral, como 
participação dos administradores nos lucros do exercício, atendidos os limites fixados em lei. Artigo 19 - Do lucro líquido do 
exercício, serão aplicados, antes de qualquer outra destinação: (i) 5% na constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% 
do capital social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do montante 
das reservas de capital, exceder a 30% do capital social; (ii) 25%, ajustados na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, serão 
obrigatoriamente distribuído como dividendo obrigatório a todos os acionistas. Artigo 20 - Os dividendos não reclamados no prazo 
de 03 anos, contados da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Sociedade. 
Artigo 21 - A Diretoria poderá declarar dividendo à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço, ou ainda em lucro apurado em balanços semestrais ou intermediários. Artigo 22 - A Diretoria poderá pagar ou creditar 
juros sobre o capital próprio nos termos da legislação e regulamentação pertinentes, que poderão ser imputados aos dividendos 
pelo seu valor líquido do imposto de renda. Capítulo VIII - Liquidação, Dissolução e Extinção. Artigo 23 - A Sociedade entra em 
liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei. § Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o 
modo de liquidação e ainda elegerá o Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o período de liquidação. h) a publicação desta 
alteração contratual em forma de extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição do Estatuto Social e das deliberações 
tomadas na forma do Parágrafo 3º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. Encerramento: Estando assim justas e contratadas, as  
Partes assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor. São Paulo, 24 de junho de 2020. Mara Lisa Milani; Marcia Valeria 
Milani; José Armando Milani; Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda.; Paulo Caio Ferraz de Sampaio. Testemunhas:  
Monica Sampaio Pereira - RG 33.986.990-2 (SSP/SP). Endereço: Rua Henrique Monteiro, 90 - 6º - 05423-912 - São Paulo, SP; 
Djalma Gois de Jesus - RG 25.335.739-1 (SSP/SP). Endereço: Rua Henrique Monteiro, 90 - 6º - 05423-912 - São Paulo, SP. 
Advogado responsável: Victor Brandão Teixeira - OAB/SP-26.168.  JUCESP nº 551.461/20-2 e JUCESP/NIRE S/A  3530056235-6 
em 29/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A análise foi feita por 
Flávio de Faria Rufi-
no, diretor operacio-

nal e comercial na Ascensus 
Trading & Logística, e Pietro 
Paroni, gerente geral de 
desenvolvimento de negó-
cios na Multilog em debate 
online promovido pela Pinho 
Logística, empresa especia-
lizada em comércio exterior 
e logística aduaneira.

A reação mais positiva da 
economia nos últimos me-
ses, em especial do varejo, 
propiciou o aumento da 
importação de não duráveis, 
como alimentos e bebidas. 
“Produtos que estão dentro 
do e-commerce tendem a 
crescer, assim como o vare-
jo. Embora 2021 apresente 
desafios até maiores do que 
2020, há uma certa expec-
tativa de que até março 
teremos um aumento de 
produção para atender o 
varejo em diversos segmen-
tos”, acredita Rufino.

Já Paroni lembra que o 
crescimento do e-commerce 
se deve à quebra de vários 
paradigmas. “Vimos fenôme-
nos de demanda reprimida 
em diversos segmentos no 
segundo semestre, especial-
mente em eletroeletrônicos, 

Setor deve ter saldo positivo com produtos vendidos online.
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Ecolife Morumbi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 08.909.378/0001-14 - NIRE 35.224.056.581
Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/01/2021, 
às 10:00h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 
do endereço da sede social da Companhia; e (ii) alteração da Diretoria.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Ecolife Vila Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 08.856.694/0001-75 - NIRE 35.224.169.903
Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/01/2021, 
às 10:30h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 
do endereço da sede social da Companhia; e (ii) alteração da Diretoria.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

E-commerce deve fortalecer 
comércio exterior em 2021

Embora diante de um cenário ainda imprevisível, empresas ligadas ao comércio exterior, especialmente 
as grandes varejistas do e-commerce, estimam encontrar um caminho mais positivo no primeiro 
trimestre de 2021

- como Ministério da Agri-
cultura, Receita Federal, In-
metro - aceitarem assinatura 
eletrônica nos documentos 
de despacho aduaneiro, que 
eram obrigatoriamente físi-
cos até então”, conta Pietro.  

“Na gestão, o trabalho de 
forma remota também teve 
impacto não só na redução 
de custos com viagens, como 
também na agilidade para de-
cidir. Hoje, conseguimos au-
mentar consideravelmente 
nossa eficiência operacional e 
acelerar os esforços de digita-
lização do comércio exterior 
no Brasil”, diz Rufino. - Fonte 
e mais informações: (www.
pinho.com.br). 

eletrodomésticos, games 
e bebidas. Esses produtos 
devem continuar em alta, 
pois a pandemia quebrou  
padrões de consumidores 
que não compravam pela 
internet. Agora vemos pes-
soas utilizando plataformas 
online para comprar desde 
aspirador de pó até alimen-
tos”, analisa.

Um exemplo de mudança 
no comportamento do con-
sumidor aparece no segmen-
to de lata de alumínio, seja 
para refrigerante ou cerveja, 
que deixou de ser consumida 
nos bares e casas noturnas 
(onde dividia espaço com 
garrafas de vidro) e veio 

com força para as casas dos 
consumidores. Com a alta 
no consumo pela pande-
mia, empresas recorrem às 
importações. “Não temos 
falta de alumínio, e sim de 
produção industrial de latas 
na escala necessária a esse 
novo padrão de consumo”, 
analisa Rufino

Outra quebra de paradig-
ma causada pela pandemia 
foi a digitalização de um dos 
setores mais tradicionais do 
país. Com novos processos, 
o segmento precisou se 
modernizar rapidamente, fe-
nômeno que deve continuar 
ainda mais em 2021. “A crise 
fez os órgãos reguladores 

Alex Simões (*)
 
A indústria automotiva é um 

dos setores que passa por uma 
grande transformação. 

A busca por novas fontes 
de energia e paralelamente, 
os esforços que observamos 
de montadoras se posicio-
nando cada vez mais como 
provedoras de soluções de 
mobilidade, e não puramente 
uma fabricante de veículos, 
norteiam o nosso futuro não 
muito distante. 

E parte dessa mudança se 
dá em razão de dois fatores: a 
mudança comportamental da 
nova geração e a sustentabili-
dade como única alternativa 
para a sociedade do futuro, 
considerando energias mais 
limpas e menos impactos 
negativos ao Meio Ambiente. 
Diante desse contexto, pode-
mos considerar a tecnologia 
como uma grande aliada na 
busca por novas fontes de 
energia. 

Graças a ela, hoje temos 
veículos elétricos, híbridos, 
híbridos flex, híbridos plug-in, 
movidos a gás natural e até 
mesmo a células de hidro-
gênio. No caso do utilizado 
pela Toyota no Corolla, que 
foi o primeiro veículo híbrido 
no mundo com motor, temos 
a combinação de tecnologias 
inovadoras tanto nacionais 
como estrangeiras.

Mas como funciona o sis-
tema híbrido flex que equipa 
o modelo? A combinação de 
três motores, sendo um a 
combustão (gasolina/etanol) 
de 1.8L e dois elétricos (MG1 
e MG2), garantem economia, 
aceleração suave, conforto 
ao rodar em qualquer tipo de 
condução e principalmente, 
uma solução totalmente sus-
tentável e tecnológica, e que 
não precisa ser carregada na 
tomada, como os modelos 
plug-in e elétricos.

E como as baterias são 
carregadas para alimentar 
os motores elétricos? Muito 
do que é desenvolvido nas 
competições automobilísticas 
de ponta, como a F1, será utili-
zado futuramente nos veículos 
de passeio. Prova disso são 
os freios regenerativos que 
acumulam energia cinética 
gerada pelas frenagens/desa-
celerações e a transformam 
em energia elétrica, alimen-
tando assim a bateria híbrida. 

Essa combinação permite 
maior autonomia ao modelo 
no modo elétrico e auxilia 
na economia de combustível. 
Além disso, a bateria híbrida 
de níquel-hidreto metálico, 
localizada embaixo do banco 
traseiro, permite reduzir o 
centro de gravidade do veícu-
lo, aprimorando a estabilidade 
na condução e não compro-
metendo o espaço interno do 
automóvel. 

Já a transmissão Hybrid 
Transaxle, que funciona por 
meio de um conjunto de 
engrenagens planetárias, eli-
mina perdas e atritos, entrega 
uma aceleração mais linear, 
sem desperdiçar energia e 
contribui ainda mais para a 
eficiência energética. 

Toda essa tecnologia por 
trás dos híbridos começou 
com um modelo pioneiro no 
Brasil. 

O Prius, lançado em 2013 no 
país, apresentou para o consu-
midor brasileiro que era pos-
sível unir sustentabilidade às 
inovações tecnológicas para 
proteção do Meio Ambiente. 
E futuramente, até 2025, a 
previsão é de que exista pelo 
menos uma versão híbrida 
de cada veículo do portfólio 
da Toyota, rumo à emissão 
zero de gases que provocam 
o efeito estufa. 

 
(*) - É instrutor técnico na Toyota do 

Brasil (www.toyota.com.br).

A tecnologia por trás 
da eletrificação do 
setor automotivo
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