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O ano de 2020 foi desafiador e antecipou diversas tendências tec-
nológicas para as empresas e para os seus profissionais. O aprendi-
zado presencial foi um dos primeiros a ser afetado pela pandemia do 
novo Coronavírus, onde muitas organizações criaram ferramentas de 
aprendizagem online como um substituto para as interações pessoa a 
pessoa. Mas como será quando tudo voltar ao “normal” e o aprendizado 
presencial se tornar novamente realidade? Para muitos, a crise apenas 
acelerou uma tendência que já estava em curso.   

O que Treinamento e Desenvolvimento 
leva de 2020?

Estão abertas as inscrições, até o dia 12 de março, para o curso 
Master in Business Administration (MBA) em Gestão e Tecnologias 
da Sustentabilidade, ofertado pelo Campus Sorocaba da Universida-
de Federal de São Carlos (UFSCar), com turmas em Sorocaba e São 
Paulo. A especialização é destinada a graduados em cursos de nível 
superior que queiram adquirir mais conhecimentos em gestão am-
biental e tecnologias associadas, para atuação profissional com foco na 
sustentabilidade. O MBA foi planejado no contexto preconizado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê que a transferência 
de tecnologias ambientais também inclua o desenvolvimento dos re-
cursos humanos necessários ao fortalecimento de instituições públicas 
e privadas. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de 
matrícula. Inscrições e mais informações devem ser conferidas no site 
www.mbagts.ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 
(15) 99628-7999 (também WhatsApp).   

MBA em Gestão e Tecnologias da 
Sustentabilidade

Normalmente, realizar uma produção audiovisual apresenta uma série 
de obstáculos, pois necessita de todo um grupo de criação e coordenação 
para liderarem o projeto da melhor forma possível. Com o isolamento social 
imposto pela pandemia do novo Coronavírus, essa operação encontrou 
uma grande barreira: a paralisação de todas as filmagens e qualquer tipo 
de produção presencial. Foi aí que, buscando soluções para continuar seus 
trabalhos, a produtora audiovisual Prime Arte encontrou na captação de 
vídeos com equipes remotas a resposta para esse desafio.   

Audiovisual encontra novas formas de 
produção na direção remota

Conta a lenda que, quando sentia que iria morrer, a fênix construía uma 
pira nos ramos de um carvalho, ou no alto de uma palmeira, com incenso 
e ervas aromáticas. Instalava-se ali botava fogo em si mesma. Porém, após 
três dias, a fênix voltava à vida, ressurgindo das próprias cinzas, jovem e 
poderosa. O mito dessa ave milagrosa nasceu entre os egípcios e, depois, foi 
incorporado nas culturas grega e de outros povos. O poeta grego Ovídio em 
sua obra “As Metamorfoses”, dedicada a textos mitológicos, exalta a única 
ave que se regenera e se reproduz por si mesma. A fênix representa os ciclos 
da vida, o renascimento, a vitória da vida sobre a morte, a esperança.    

A Pandemia e o momento da Fênix

Foto de Dani Hart no Pexels

Negócios em Pauta

Aviação Executiva
Pelo nono ano consecutivo, o jato leve da série Phenom 300, da 

Embraer, foi o mais vendido do mundo, segundo números divulgados 
pela General Aviation Manufacturers Association (GAMA). A Embraer 
entregou 50 jatos Phenom 300 e Phenom 300E em 2020, tornando-se o 
jato leve mais entregue do ano. Este é o nono ano consecutivo em que 
a série Phenom 300 alcança esta marca, tendo acumulado mais de 590 
entregas desde que entrou em operação, em dezembro de 2009. Em 
2020, o Phenom 300 foi também o modelo de jato mais entregue entre 
todos os jatos bimotores do mercado. Originalmente lançada em 2005, 
a série Phenom 300 está em operação em mais de 30 países e acumula 
mais de um milhão de horas de voo.    Leia a coluna completa 
na página 3
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News@TI

ABB promove evento online sobre soluções 
para salas de servidores de data centers

@No próximo dia 3 de março, às 12h, haverá o Virtual Innovation 
Show da ABB, evento global da ABB, gratuito, focado no segmento 

de data centers. O evento contará com um webinar interativo  com es-
pecialistas da ABB para apresentar ao público os aspectos técnicos das 
soluções apresentadas pela ABB para salas de servidores de Data Center. 
O Virtual Innovation Show da ABB é um evento online projetado como 
uma experiência totalmente envolvente, onde você será conduzido por um 
espaço de construção virtual e encontrará os produtos e soluções da ABB. 
Os programas são seguidos por um bate-papo ao vivo com especialistas da 
ABB que estão disponíveis para você, fornecendo informações e detalhes 
técnicos. Na ocasião haverá uma palestra conduzida por Francesca Sassi 
(segment marketing manager, Smart Buildings) e Nico Ninov (market 
development manager, Data Center Solutions), além de um webinar com 
os especialistas Marcos Oliveira, engenheiro de aplicação, e Mark Breno, 
gerente de vendas para o segmento de data center.   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Mais moderno e simplificado. Assim 
foi anunciado pela Secretaria da 
Receita Federal o Programa Gerador 
de Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física de 2021, desenvolvido 
pelo Serpro e que já está disponível 
para download.

Todos os anos, o programa é moderni-
zado e apresenta uma inovação para 

simplificar o preenchimento pelo contri-
buinte. O prazo de entrega começa no dia 
1º de março e termina no dia 30 de abril. A 
expectativa é receber mais de 32 milhões 
de declarações e que 60% delas tenham 
imposto a restituir.

O secretário Especial da Receita, José 
Barroso Tostes Neto, destacou a importân-
cia da evolução tecnológica para aprimorar 
o programa a cada ano e facilitar a vida do 
contribuinte na hora de preencher e entregar 
a declaração. “Este é um programa que, des-
de o princípio, tem sido pioneiro e inovador, 
sempre apresentando uma evolução na auto-
matização, na digitalização dos processos e na 
obrigação tributária de entrega da declaração. 
A tecnologia aumenta a praticidade, simplifica 
o cumprimento da obrigação, diminuindo as 
ocorrências de erros no preenchimento que 
podem gerar malhas fiscais”, afirmou.

De acordo com o presidente do Serpro, 
Gileno Barreto, a evolução do Imposto de 
Renda e a referência do Brasil como um dos 
países mais avançados em termos de uso 
de tecnologias para obrigações tributárias 
são o resultado de um esforço conjunto 
entre o Serpro e a Receita ao longo de 50 
anos. “Nos orgulha afirmar que a Receita 
Federal é uma das mais avançadas no uso 
intensivo de tecnologia da informação 
do mundo. Isso é a junção do esforço do 
Serpro e da Receita para transformar 
digitalmente o Brasil e, assim, conectar 
governo e sociedade e tornar a vida dos 
contribuintes mais simples, que é o nosso 
objetivo principal”, enfatizou.

Imposto de Renda 2021 estreia com 
novidades tecnológicas e novas regras

O programa gerador da declaração deste 
ano traz novidades importantes relaciona-
das a procedimentos de preenchimento e a 
novas regras, que demandaram implemen-
tação tecnológica. Uma delas é a respeito 
do auxílio emergencial, que deverá ser 
declarado no Imposto de Renda, já que é 
considerado um rendimento tributável, pe-
los contribuintes que tiveram rendimentos 
tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76 
no ano passado. 

O programa vai identificar o limite ultra-
passado, o recebimento do auxílio recebido, 
que deverá ser devolvido, e irá gerar uma 
Darf para devolução, juntamente com o 
Recibo da Declaração. Outra novidade é a 
necessidade de procuração do dependente 
para autorizar a disponibilização de infor-
mações sobre rendimentos na declaração 
pré-preenchida. Uma das grandes novi-
dades deste ano é a opção da declaração 
pré-preenchida, que, antes, só podia ser 
utilizada por pessoas com certificado digital 
e, agora, foi ampliada para uso de cidadãos 
que já tenham acesso ao portal Gov.BR nos 
níveis mais rígidos de segurança. 

A previsão é que a funcionalidade esteja 
disponível no final de março e que cerca de 
10 milhões de contribuintes sejam benefi-
ciados com a novidade. O contribuinte de-
verá acessar a declaração pré-preenchida 
dentro do serviço Meu Imposto de Renda 
no e-CAC, Centro Virtual de Atendimento 
ao Contribuinte. Para o coordenador-geral 

de Tecnologia e Segurança da Informação 
da Receita, Juliano Neves, a declaração 
pré-preenchida facilita a vida do contri-
buinte, pois traz informações já prestadas 
à Receita por outras fontes e é o futuro da 
declaração do imposto de renda. 

"Anteriormente, apenas cidadãos com 
certificado digital possuíam acesso a essa 
declaração, pois era necessário resguardar 
a segurança e o sigilo fiscal, que somente o 
acesso identificado poderia garantir. Com a Lei 
14063/2020 e o Decreto 10.543/2020, o acesso 
Gov.Br, nos níveis mais rígidos de segurança, 
se equipara ao certificado digital”, salientou. 

“É uma das mais importantes melhorias 
implementadas, porque permite o acesso 
ampliado por um universo muito maior de 
contribuintes. Até então era necessário o 
certificado digital e, agora, por meio das 
senhas dos níveis verificado e comprovado 
do meu Gov.BR, mais cidadãos poderão 
ter acesso à declaração pré-preenchida”, 
ressaltou o presidente do Serpro. 

“Essa é uma facilidade extraordinária 
que possibilita uma economia enorme de 
tempo e de trabalho. Um grande avanço, 
que é pouco utilizado e deve ser ampliado, 
pois traz benefícios para todos: facilita o 
preenchimento ao contribuinte e reduz a 
possibilidade de erros e incidência de de-
clarações em malha”, concluiu o secretário 
da Receita. A conta gov.br é uma maneira 
prática e segura para ter acesso a milhares 
de serviços públicos digitais disponíveis na  
plataforma Gov.br, utilizando computador, 
notebook, tablet ou smartphone. 

Com um único usuário e senha, o cidadão 
poderá utilizar todos os serviços públicos 
digitais que estejam integrados à sua conta. 
Fornece um nível de segurança compatível 
com o grau de exigência, natureza e criti-
cidade dos dados e das informações perti-
nentes ao serviço público solicitado. Para 
criar a conta, acesse o endereço eletrônico 
(https://acesso.gov.br) - Fonte: AI/Serpro.
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APROvEITAR O QuE A TECNOLOGIA TEM A CONTRIBuIR PARA AS ORGANIzAçõES

Juros mais altos 
De acordo com o Banco Central, a 

taxa média de juros para famílias no 
crédito livre chegou a 39,4% ao ano, 
aumento de 2,2 pontos percentuais em 
relação a dezembro. Já a taxa média 
para as empresas cresceu 3,5 pontos 
percentuais, alcançando 15,2% ao ano. 
No segmento de pessoas físicas, o au-
mento foi de 10,9 pontos percentuais no 
mês, alcançando 85,4% ao ano. A taxa 
do cheque especial chegou a 119,6% 
ao ano em janeiro, aumento de 4% em 
relação a dezembro de 2020.

SuA EMPRESA  
  Já TOMOu  
   A vACINA DA  
   TRANSFORMAçãO  
         DIGITAL?    Leia na página 6
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