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A crise chega 
no quartel
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Está ficando evidente que o mundo não será mais o mesmo após a 
pandemia. Diante de uma das maiores crises da humanidade, a socie-
dade mudou sua maneira de interagir com o que lhe cerca e os efeitos 
econômicos e sociais ainda devem ter desdobramentos por muitos e 
muitos anos. Analisando o impacto que já ocorreu no mercado nacional, 
muitos setores da economia se reinventaram com extrema rapidez e 
desenvolveram alternativas disruptivas, que até pouco tempo atrás 
seriam rapidamente abortadas.   

O papel da logística na nova economia

Desde o fim do ano passado, temos lido muitas previsões de todos 
os fabricantes sobre o que pode ser tendência em cibersegurança. 
É natural que as grandes marcas façam este exercício, uma vez que 
ano após ano, as empresas dependem cada vez mais de uma robusta e 
confiável infraestrutura para se defender de invasões, ataques hacker, 
vazamentos indevidos, entre outras ameaças, que tiram o sono de 
qualquer gestor. Prever cenários ao fim de cada ano é muito comum 
em todos os segmentos da tecnologia da informação.  

O que é possível prever realmente sobre 
cibersegurança

A TI Industrial é, hoje, uma realidade em alguns segmentos da econo-
mia brasileira. Dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (IED) que fazem parte do relatório Indústria do Futuro no 
Brasil e no Mundo, de 2020, indicam que os setores de petróleo, gás e 
mineração estão engajados na integração entre os universos TI e OT. 
Esses setores enfrentam competidores globais, e sua produtividade 
e rentabilidade dependem da digitalização de seus  processos e da 
conexão com as áreas de negócios.  

Cinco desafios a enfrentar para o país 
avançar em direção à TI Industrial

Freepik

Negócios em Pauta

Caminho dos Jesuítas
O BID com apoio de seu laboratório de inovação BID Lab e seu balcão 

privado BID Invest, em colaboração com a Organização Mundial do 
Turismo (OMT), lançou um “Smart Challenge”, uma aposta turística 
para identificar novas soluções empresariais capazes de acelerar a in-
tegração turística de Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai no 
marco do Caminho dos Jesuítas da América do Sul. O Caminho é um 
corredor turístico ligado ao patrimônio cultural jesuítico, um legado 
histórico compartilhado pelos cinco países que se desenvolveu entre 
o ano 1569 até o 1773 e que continua vivo hoje. Este Smart Challenge 
convida as companhias a propor soluções inovadoras através do formu-
lário publicado na plataforma do BID (https://convocatorias.iadb.org/pt/
integracion-turistica/smart-challenge-desafio-de-integracion-turistica).  
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ISC Brasil

@A ISC Brasil, que reúne os principais lançamentos e tecnologias 
nas áreas da segurança, eletrônica, privada e pública, terá a sua 

versão totalmente digital entre os dias 27 e 29 de abril. A ISC Brasil é 
a versão brasileira do International Security Conference & Expo, com 
origem nos Estados Unidos, que é referência do setor de segurança 
integrada. Em meio ao contexto de pandemia, o Setor da Segurança 
segue ativo e demonstrou ser essencial ao longo de todo este período. 
Novos protocolos de segurança e sanitários em espaços públicos e 
privados têm sido mantidos e controlados pelos profissionais de se-
gurança à luz das novas demandas e soluções criadas pelos gestores 
de segurança para minimizar impactos dos efeitos de quarentena..  

 Leia a coluna  completa na página 2

AI/ISC Brasil

Um novo relatório do Capgemini 
Research Institute examinou o impacto 
da interrupção do ano passado em 
produtos de consumo e cadeias de 
suprimentos de varejo (CP&R, na 
sigla em inglês), e descobriu que 
66% das organizações dizem que sua 
estratégia mudará significativamente 
nos próximos três anos, à medida que 
se adaptam à pandemia e incorporam 
maior resiliência às operações. 

Apenas 23% das organizações de produtos 
de consumo e 28% dos varejistas acreditam 

que sua cadeia de suprimentos é ágil o suficiente 
para suportar as necessidades de negócios em 
evolução da organização. 

A COVID-19 foi um alerta para as empresas 
de CP&R: 85% das organizações de produtos 
de consumo e 88% dos varejistas dizem que 
enfrentaram uma interrupção, enquanto 63% 
das organizações de produtos de consumo e 71% 
dos varejistas dizem que levou pelo menos três 
meses para que suas cadeias de abastecimento 
se recuperassem das interrupções. 

O movimento para detecção de demanda 
- Mais de dois terços das organizações (68%) 
dizem que enfrentaram dificuldades no planeja-
mento da demanda devido à falta de informações 
precisas e atualizadas sobre a flutuação dos 
pedidos dos clientes durante a pandemia. 

Para melhorar essa previsão, 66% das or-
ganizações planejam segmentar as cadeias 
de abastecimento de acordo com padrões 
de demanda, valor do produto e dimensões 
regionais pós-pandemia, enquanto 54% dizem 
que usarão análises/aprendizado de máquina e 
Inteligência Artificial para melhoria da previsão 
de demanda como forma de lidar com o impacto 
da COVID- 19. 

A visibilidade torna-se crítica - Um total 
de 75% das empresas de produtos de consumo 
enfrentaram dificuldades quando precisaram 
aumentar ou diminuir rapidamente a capacidade 

Varejistas revisam estratégias para se 
adaptar a interrupções futuras 

de produção devido à COVID-19. Para obter 
agilidade nas respostas às mudanças repentinas 
na demanda, os fabricantes podem identificar 
oportunidades para melhorar essa visibilidade, 
cita o relatório. Isso pode ajudar a lidar melhor 
com o desafio de decisões operacionais estra-
tégicas, táticas e em tempo real. 

As organizações entendem a importância dos 
investimentos digitais na melhoria da visibilida-
de: 58% dos varejistas e 61% das organizações 
de produtos de consumo planejam aumentar 
os investimentos na digitalização das cadeias 
de abastecimento. 

Em particular, 47% das organizações planejam 
investir em automação, 42% pretendem investir 
em robótica e 42% em inteligência artificial. E 
ainda, 64% e 63% das organizações também 
planejam fazer uso extensivo de inteligência 
artificial e aprendizado de máquina em transporte 
e otimização de preços, respectivamente. 

Da globalização à localização - Para evitar 
interrupções futuras, as organizações estão 
reconhecendo a importância da localização 
e investindo ativamente. As organizações de 
CP&R estão mudando da filosofia de globalização 

para a localização da base de fornecedores e ma-
nufatura. E 72% das organizações de produtos 
de consumo e 58% dos varejistas afirmam que 
estão investindo ativamente na regionalização 
ou localização de sua base de manufatura ou 
produção próxima ao local. 

Algo como 65% das empresas de CP&R 
também estão investindo na regionalização e 
localização de sua base de fornecedores, aumen-
tando para 83% no Reino Unido e 73% na Índia, 
por exemplo. Em linha com essas estratégias, 
os fornecedores globais representarão apenas 
25% da capacidade dos varejistas em três anos, 
ante 36% nos dias de hoje. Em produtos de 
consumo, os fabricantes globais representarão 
apenas 17%, contra os 26% atuais. 

Em linha com a mudança para a localização, as 
"lojas dark", que têm operações independentes 
e estão mais próximas dos locais de entrega, 
estão se tornando uma alternativa cada vez 
mais útil para o atendimento de pedidos online 
à medida que o tráfego físico diminui. 

Uma pesquisa anterior da Capgemini mostrou 
que se as entregas das lojas dark aumentassem 
50%, as margens de lucro poderiam crescer 7% 
como resultado de custos de entrega mais baixos 
e maior rendimento de entrega em comparação 
com as lojas - embora também não afetem as 
operações da loja. "Fabricantes e varejistas 
reconhecem o grande risco de interrupções 
futuras e têm a oportunidade de criar agilidade 
e resiliência para adaptar suas redes de cadeia 
de suprimentos", afirma Lindsey Mazza, líder 
global da cadeia de suprimentos de varejo da 
Capgemini. 

"A pandemia foi um evento de aprendizado 
acelerado. As organizações percebem que as 
novas tecnologias podem permitir a agilidade 
necessária - desde a melhoria das previsões de 
demanda até o aumento do atendimento e entre-
gas de última milha mais rápidas e econômicas. 
Ao investir agora, as organizações se colocam 
em boa posição para apoiar com segurança os 
consumidores em seus momentos de necessida-
de - sempre que ocorrer a próxima interrupção 
do setor". - Fonte e outras informações: (http://
www.capgemini.com).
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VOCê REALMENTE 
PRECISA DE UM CARRO?

    Leia na página 6

NãO TER VEíCULO PRóPRIO

Acesso a Vacinas 
Em uma carta ao Banco Mundial e ao 

FMI, o papa Francisco afirmou que as 
leis de mercado não podem prevalecer 
sobre a solidariedade na distribuição 
de vacinas anti-Covid. A mensagem 
dá sequência à benção de Páscoa do 
pontífice, quando ele cobrou acesso 
universal a imunizantes contra o novo 
Coronavírus. Na carta, Jorge Bergoglio 
diz que chegou a hora de reconhecer 
que o mercado financeiro "não governa 
a si mesmo" e precisa estar sujeito a 
"leis e regulações que assegurem seu 
trabalho pelo bem comum".

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/voce-realmente-precisa-de-um-carro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-crise-chega-no-quartel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-desafios-a-enfrentar-para-o-pais-avancar-em-direcao-a-ti-industrial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-da-logistica-na-nova-economia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-e-possivel-prever-realmente-sobre-ciberseguranca/
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Coluna do Heródoto

Os militares são 
envolvidos no 
turbilhão político. 
Tudo o que a 
democracia brasileira 
precisa é que as 
questões políticas 
sejam resolvidas entre 
os civis eleitos. 

E não militares. Desde 
o fim da ditadura a 
esperança é que eles 

se afastem dos turbilhões 
políticos e cumpram o que 
está escrito na constituição 
brasileira. No entanto, os 
grupos políticos de lado a 
lado, tentam chegar até os 
quartéis sob os mais diver-
sos motivos. Dentre eles as 
ameaças que a sociedade so-
fre com a posse dos eleitos. 

Não basta ganhar elei-
ção, tem que ter maioria 
no Congresso Nacional e a 
experiência já mostrou que 
sem essa base o presidente 
não governa e tem o seu 
mandato equilibrado na 
corda bamba da conquista 
de apoio através de favores, 
distribuição de cargos e pro-
messas que nunca se sabe 
se serão cumpridas ou não. 

Tudo isso mostra que o 
edifício político brasileiro 
não tem bases sólidas e pode 
soçobrar na próxima crise. 
Real ou urdida nas redações 
jornalísticas e estampadas 
nas manchetes de primeira 
página, as manchetes dão 
uma contribuição decisiva 
para a instabilidade geral.

A expressiva vitória do 
presidente da república, no 
viés da oposição, não é sufi-
ciente para que ele exerça 
o poder. Ela quer o impedi-
mento não só do presidente, 
mas de toda a chapa eleita. 
O governo enfrenta uma 
das mais cerradas oposições 
da história da república, 
movida por partidos, em-
presários, maioria dos meios 
de comunicação e… setores 
militares. 

O debate descamba para 
o campo econômico e co-
loca de um lado os liberais, 
favoráveis à livre iniciativa, 

concorrência, propriedade 
privada inviolável e liber-
dade de lucrar. De outro os 
que defendem a limitação 
da propriedade privada 
com fins sociais, reforma 
agrária sem indenização dos 
proprietários, chamados de 
latifundiários, participação 
decisiva do Estado na eco-
nomia, com os produtos 
considerados estratégicos 
sob o controle de empresas 
nacionais. 

Entre eles o petróleo, 
motivo de uma campanha 
que nasceu e frutificou no 
segundo governo de Getúlio 
Vargas com a criação da Pe-
trobrás. Tudo o que se opõe 
ao governo ganha espaço 
na divulgação. O discurso 
de um coronel em uma 
solenidade pública atinge 
diretamente o presidente. 

O ministro militar exige 
a aplicação do estatuto das 
Forças Armadas, no que não 
é atendido. Estoura mais 
uma crise, desta vez atinge a 
quebra da hierarquia militar, 
coisa inaceitável na cúpula 
do exército. Batalhões ocu-
pam os pontos estratégicos 
do Rio de Janeiro. 

O ministro da Guerra, 
Marechal Lott, assume o co-
mando do levante e manda 
cercar o palácio presiden-
cial e outros órgãos públi-
cos. O presidente interino 
se esconde em um navio da 
marinha e parte para San-
tos. Lott e seu grupo querem 
que os candidatos eleitos, 
Juscelino Kubistchek e João 
Goulart, tomem posse uma 
vez que ganharam a eleição 
com o apoio, inclusive, da 
esquerda. 

A crise chega ao auge com 
a decretação do estado de 
sítio e o afastamento da 
possibilidade de conflito 
armado entre exército de 
um lado e a marinha e a 
força aérea de outro. A saída 
é respeitar o resultado das 
urnas, dar posse aos eleitos 
e tocar o barco. Juscelino 
chega ao fim do mandato 
e passa a presidência para 
Jânio Quadros.

(*) - Jornalista e professor 
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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Paulo Alvim, titular de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação; Atilio Rulli, Diretor Sênior de Relações 
Governamentais da Huawei; Bruno Zitnick, Diretor de Relações Públicas 
e Governamentais da Huawei; e Gustavo Leal, Diretor de Operações do 
SENAI; com mediação de Rafael Lisboa, Diretor do Bússola (Exame). 
Até o final do ano, espera-se formar 2 mil alunos. As primeiras turmas 
dos laboratórios FTTH na Bahia, Tocantins e Distrito Federal, com 20 
alunos cada, e o curso 5G – Indústria de Aplicações terão inscrições 
gratuitas (http://www.portaldaindustria.com.br/senai/).

Centro de Excelência em Analytics

@A Boa Vista acaba de lançar seu Centro de Excelência em Analytics 
(CEA), no qual serão desenvolvidas soluções, como softwares, 

voltadas não apenas para pessoas jurídicas, mas também para pessoas 
físicas. A criação do CEA é resultado da aplicação de parte dos recursos 
levantados por meio do IPO realizado pela Boa Vista em setembro de 
2020. Na oferta primária de seu IPO, a Boa Vista arrecadou R$ 1,246 
bilhões líquidos, já descontados os custos de emissão de ações. Deste 
valor, 94% estão sendo destinados a aquisições - com foco em empresas 
que agreguem expertise e capacidade de desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para análise de dados e negócios. E os outros 6% estão 
sendo aplicados no prosseguimento da geração de novas iniciativas 
desenvolvidas dentro da própria Boa Vista, como o CEA. O objetivo do 
investimento é elevar os produtos ali criados e ofertados ao mercado ao 
patamar de “estado da arte” em análise de dados, com mais precisão, 
agilidade e praticidade nas entregas.

Ânima Nest Pocket tem recorde de inscrições

@Pensando em incentivar a inovação, o empreendedorismo e a 
oportunidade do "mão na massa" aos estudantes, a Ânima Edu-

cação, uma das maiores organizações educacionais de ensino superior 
do país, fomenta o Ânima Nest Pocket, um programa exclusivo de 
estímulo à criação de startups para universitários de suas instituições 
de ensino, entre elas Universidade São Judas. No mais recente edital 
de seleção para a iniciativa, aberto durante apenas 10 dias, 86 equipes 
se inscreveram para desenvolver seus projetos. O número de times 
foi mais que o dobro da edição anterior, quando 37 equipes partici-
param.  Uma novidade desta edição é a parceria com as verticais de 
conhecimento da Ânima Educação. Trata-se da HSM, a mais completa 
plataforma de educação corporativa do país, e a Singularity University 
(SU), comunidade global de educação e inovação que utiliza tecnologias 
exponenciais para enfrentar os maiores desafios do mundo e construir 
um futuro melhor para todos. 

Cursos com certificação para o setor de 
Tecnologia da Informação e da Comunicação

@O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a 
Huawei anunciaram uma parceria que irá oferecer cursos com 

certificação para o setor de Tecnologia da Informação e da Comunicação 
(TIC) e a instalação de laboratórios de capacitação de profissionais 
para o mercado. O lançamento foi transmitido no canal no YouTube 
do SENAI e da Huawei Brasil, e contou com a presença do secretário 

Segue grave a falta de chips
A falta de chips no mercado segue trazendo problemas para fabricantes de computadores, tablets, smartphones, 
veículos e outros. Essa falta é causada pelo aumento do consumo desses bens no período de pandemia e pelos 
desarranjos que esta vem trazendo às cadeias de suprimentos.

Vivaldo José Breternitz (*)

O problema é tão sério que gerou 
uma medida muito pouco co-
mum nos Estados Unidos, onde 

predomina a lógica da livre iniciativa:  
uma coalizão de montadoras, a Alliance 
for Auto Innovation, pediu que o go-
verno determine que os fornecedores 
de chips reservem uma quota desses 
produtos à indústria automobilística, 
alegando que se isso não acontecer, 
as montadoras americanas deixarão de 
produzir um milhão de carros neste ano.

A administração Biden vem toman-
do medidas para tentar resolver esse 
problema, inclusive tendo pedido ao 
Congresso que autorize investimentos 
da ordem de   US$ 37 bilhões para 
ajudar a aumentar a produção de chips 
no país, que é fortemente dependente 
de outros nessa área, especialmente 
Coréia e Taiwan.

A indústria automotiva vem sendo 
particularmente atingida pela escassez 
de chips por causa das ações tomadas 

Freepik

Desde o ano passado, as empresas 
têm passado por diversas dificuldades 
por conta do Coronavírus que se espa-
lhou no país. Muitas, que trabalhavam 
normalmente em seus escritórios e 
tinham uma certa rotina há anos, pre-
cisaram se reinventar e implementar 
o sistema home office. No último mês, 
com o aumento dos casos, novamente 
as corporações que já tinham voltado 
aos escritórios, tiveram que dar dois 
passos para trás e voltar a trabalhar 
de forma remota. 

Devido a esse cenário, os líderes 
precisaram buscar formas de gerir as 
equipes com eficiência, sem perder 
a qualidade e manter o bem estar de 
todos. Foi necessário criar uma nova 
rotina produtiva, oferecer ferramen-
tas para organização e execução e 
manter uma comunicação efetiva com 
todos. Para exemplificar, Joana Luz, 
head de RH da Vianuvem, plataforma 
inovadora de workflow digital, elencou 
algumas dicas de como as empresas 
podem gerir a equipe no sistema home 
office, entre elas, a própria ferramenta 
da startup pode auxiliar as empresas 
nesse momento. Confira:

Aposte em ferramentas
Elas são de extrema importância 

para que as empresas consigam 
manter uma comunicação efetiva 

Com a volta ao home office, como gerir 
equipes de forma eficaz?

resultados e futuras ações. 

Onboarding
Para os novos colaboradores, é 

necessário que a companhia aposte 
em programas que ensinem e ajudem 
a entender como funciona o dia a 
dia, além de capacitar e adaptar os 
objetivos de acordo com a cultura da 
corporação. Nesse caso, é importante 
realizar reuniões com a liderança, 
treinamentos de integração para apre-
sentar a sua história, cultura, áreas da 
empresa e processos internos. 

com a equipe, estipulando metas e 
acompanhando a demanda de cada um. 
Para isso, os gestores podem utilizar o 
discord, google meet, trello, e-mails. 

Reuniões frequentes
Uma ótima maneira de fazer com 

que toda a equipe saiba o que está 
acontecendo. Por isso, é importante 
que sejam feitas reuniões de forma 
periódica com todas as áreas; realizar 
rituais de metodologia ágil nas equipes 
de desenvolvimento e tecnologia, en-
contros mensais para apresentação de 

no início da pandemia: acreditando, 
equivocadamente, em queda duradoura 
nas vendas, as montadoras paralisaram 
a produção e cancelaram pedidos de 
peças, inclusive chips. Como resultado, 
as empresas que fabricam esses com-
ponentes assumiram o compromisso de 
vendê-los para outras indústrias.

É uma situação muito difícil, com 
poucas perspectivas de solução a curto 
prazo. Para o consumidor, estão no 
horizonte falta de produtos e elevação 
dos preços daqueles que usam chips.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Programa de desenvolvimento de jovens talentos
A LogComex lançou seu progra-

ma Jovens Talentos, com o objetivo 
de integrar jovens universitários à 
área comercial para desempenhar a 
função de representante de desen-
volvimento de vendas (SDR). No 
total, foram 10 vagas preenchidas. 
Daniela Camolês, head de Pessoas 
e Cultura da LogComex, explica 
que a primeira fase do programa 
teve duração de um mês, concluída 
no mês de março e envolveu uma 

atividade de job rotation dentro da 
própria área comercial para que os 
novos contratados pudessem se 
familiarizar com os processos de 
trabalho. “O tempo de rotatividade 
interna pode variar de acordo com 
o desenvolvimento de cada profis-
sional, mas nas primeiras semanas 
eles vão ficar com os colegas do 
próprio setor para conhecê-lo 
como um todo”, completa.

Prêmio Edf pulse 2021 
anuncia vencedores

Os vencedores da 2ª Edição do 
Prêmio EDF Pulse Brasil serão 
anunciados, na próxima quarta-
-feira (14/04) às 16h, em evento 
100% digital. O prêmio vai reconhe-
cer projetos inovadores de startups 
nacionais no serviço de transição 
energética e em novos usos da 
eletricidade em duas categorias - 
Smart City e Smart Factory.

O vencedor de cada categoria 
ganhará um prêmio de R$ 20 mil. 
Além disso, caso alguma inovação 
seja de interesse das empresas do 
Grupo EDF no Brasil, haverá a 

possibilidade de realizar uma par-
ceria para o seu desenvolvimento.

Os finalistas na categoria Smart 
City são a movE Eletromobilida-
de, SmartR Intelligent Monitoring, 
Tubular 4.0 e Thingable Soluções 
de Informatica. Já na Smart Fac-
tory, chegaram na escolha final 
a Fu2re Smart Solutions, Tracel, 
Phygitall, Neural Tecnologias 
Sustentáveis e SPDT Soluções em 
energia. Se inscreva para assistir 
ao evento de premiação pelo 
link: https://www.sympla.com.br/
edf-pulse-brasil-2021__1159614
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levantamento do ViajaNet, agência virtual de turismo, os brasileiros 
alteraram os comportamentos e, no momento, preferem destinos 
nacionais, com tempo de deslocamento mais curto, mais contato 
com a natureza e procuram por acomodações bem equipadas para 
variar o ambiente durante o trabalho remoto. A expansão do home 
office abriu espaço para a modalidade anywhere office que possibilita 
que as pessoas trabalhem, com qualidade, em qualquer lugar, seja 
em casa, hotel, pousada ou imóvel de temporada. Sem previsão de 
retorno para o escritório e de quando a vida voltará ao normal, Via-
jaNet aponta que houve uma mudança de foco do turista, que une 
a vontade de descansar e respirar novos ares com o trabalho (www.
viajanet.com.br).

E - Fintech de Crédito
O Bullla, primeira fintech do país a operar no modelo Sociedade de 
Empréstimo entre Pessoas (SEP), está com inscrições abertas para 
seu primeiro programa de tecnologia e inovação. O ‘Transforma 
Crédito’ acontece em formato de Hackaton para estimular e testar 
as habilidades dos concorrentes em criar soluções inovadoras para a 
plataforma de crédito. O processo será realizado entre os próximos 
dias 28 e 30, com apresentação do projeto final no dia 1 de maio. Os 
finalistas serão contratados pela empresa, sediada em São Paulo. As 
inscrições podem ser feitas no site do Bullla, até o dia 17 deste mês. 
Inscrições e regulamento completos no link: (https://conteudo.bullla.
com.br/transformacredito).

F - Riscos em Empresas
O Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista (IDESP), em par-
ceria com a Faculdade Fabad, anuncia a pós-graduação de Gestão 
de Riscos e Compliance. O curso objetiva apresentar o assunto de 
forma ampla, conectada e integrada em uma linguagem universal. 
“O mundo mudou e com o intuito de trazer sempre o melhor para os 
nossos alunos em um modelo único e que realmente os prepare para 
os desafios do mercado de trabalho, decidimos reestruturar o nosso 
conteúdo programático para garantir as competências e o máximo 
aproveitamento. Com isso, nossos professores foram instruídos a 
buscar o equilíbrio entre teoria e prática a partir de atividades hands 
on, promovendo assim a maior aproximação da realidade da sala de 
aula com as situações e desafios exigidos pelas organizações”, explica 
Nadia Guimarães, COO do Grupo Daryus, empresa referência em 
consultoria empresarial e educação nas áreas de tecnologia e ges-
tão. Mais informações: (https://www.daryus.com.br/pos-graduacao/
gestao-de-riscos-e-compliance) 

A - Língua Portuguesa
A Olimpíada de Língua Portuguesa, que reconhece o trabalho de pro-
fessores e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 
Ensino Médio de escolas públicas do Brasil, está com inscrições abertas 
até 30 de abril. O concurso, em sua 7ª edição, é uma iniciativa do Itaú 
Social e do Ministério da Educação, com coordenação técnica do Cen-
tro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec). Podem participar professores de língua portuguesa e seus 
estudantes nas seguintes categorias: Poema, Memórias Literárias, Crô-
nica, Documentário e Artigo e Opinião. Os professores devem fazer a 
inscrição e a Secretaria de Educação do município, a adesão no site: 
(https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso).

B - Projetos de Educação
A Arco Educação e seus colaboradores têm atuado, ao longo dos anos, em 
diversas iniciativas e projetos sociais que envolvem a educação de jovens. A 
companhia lança oficialmente o Arco Instituto com o objetivo de ampliar sua 
presença em todo o país. O Instituto nasce com o propósito de “empoderar 
jovens a irem além do que imaginavam ser possível, por meio da Educação”. 
Além do apoio direto a instituições que já atuam com seu público-alvo, jovens 
de 15 a 20 anos em vulnerabilidade social, o Instituto prevê ainda a criação 
de uma rede para reunir empresas, institutos e fundações interessadas 
em apoiar organizações sociais criando um ecossistema de aprendizado 
e troca, que ofereça apoio para alavancar o impacto já gerado na vida dos 
jovens beneficiados. Outras informações: (https://arcoinstituto.com.br/). 

C - Alimentação Saudável
A marca Vitasay50+, linha de suplementos alimentares e a unidade de 
inovação social corporativa da Yunus Negócios Sociais, referência mundial 
no apoio e desenvolvimento de negócios com foco em impacto social e 
ambiental, lançam a Aceleradora Vitasay Start 5.0+, primeiro programa 
de aceleração direcionado a negócios geridos por pessoas a partir dos 50 
anos de idade. O objetivo é selecionar e acelerar negócios de impacto social 
que contribuam para o avanço nos segmentos de Saúde e Qualidade de 
Vida, Saúde Mental, Alimentação Saudável, Apoio ao empreendedorismo, 
Inserção no mercado de trabalho, Aprendizagem ao longo da vida, Educa-
ção para novas tecnologias e Economia Circular. As inscrições devem ser 
feitas pelo site (https://www.vitasay.com.br/start50mais) até 4 de maio. 

D - Perfis dos Viajantes
O setor de turismo ensaia uma retomada, de forma gradual, buscando 
se adaptar às mudanças nos perfis dos viajantes. Segundo um recente 

G - Fabricante de Biscoitos
Após concluir a aquisição da Casa Suíça, uma das principais empresas do 
mercado de panettones e bolos, a Marilan, especialista em biscoitos e a 
segunda maior fabricante da categoria no país, dá um importante passo 
para garantir que os produtos da marca recém-adquirida estejam ainda mais 
presentes na mesa dos consumidores brasileiros. A companhia assume as 
operações de venda, distribuição e merchandising dos produtos da Casa 
Suíça em todo o território nacional. Com este movimento, a equipe comercial 
da Marilan passa a ofertar, nos mais de 130.000 pontos de venda onde atua, 
além dos tradicionais biscoitos e torradas da empresa, toda a linha de bolos 
e bolinhos da Casa Suíça, cuja compra está alinhada aos planos da Marilan 
de alcançar crescimentos expressivos nos próximos anos e reforça o espírito 
empreendedor da companhia (https://www.marilan.com/).

H - Segurança para Máquinas
A multinacional alemã, Pilz do Brasil, líder em sistemas de automação e 
em soluções de segurança para máquinas, comunica a mudança da sede 
da empresa, de São Bernardo do Campo para a cidade de Indaiatuba, con-
siderada um importante Polo Industrial do País. “Essa mudança certifica 
nosso propósito pela permanente busca da evolução tecnológica, como 
ainda pelo fortalecimento da marca Pilz no mercado nacional”, afirma Paulo 
Fernandes, que há um ano assumiu a direção-geral da Pilz do Brasil. A 
mudança da sede é parte fundamental do Plano Estratégico da empresa 
que visa melhorar a capacidade de execução de projetos. A necessidade 
de estar mais próximos dos clientes levou a parceiros regionais estra-
tégicos (System Partners), com expertise em adequações de máquinas 
e automação de segurança. Saiba mais: (https://www.pilz.com/pt-BR).

I - Ações Condominiais
De acordo com dados do TJ-SP, foram protocoladas em fevereiro, na 
cidade de São Paulo, 637 ações por falta de pagamento nos condomí-
nios, aumento de 40% em relação a janeiro (455 casos). Em relação 
ao mesmo mês do ano anterior, houve redução de 16,2% (760 ações). 
No acumulado nos últimos 12 meses, foram protocoladas 9.329 ações, 
9,9% a menos que as 10.356 ações registradas entre março de 2019 e 
fevereiro de 2020. Na opinião da advogada Moira Toledo, diretora exe-
cutiva da vice-presidência de Administração Imobiliária e Condomínios 
do Secovi-SP, os números são positivos e corroboram a tendência de 
redução da inadimplência mesmo diante da pandemia.

J - Cooperativas de Crédito 
No mês de março a FNCC - Federação Nacional das Cooperativas de Crédito 
conquistou uma importante marca para sua história: a de 50 cooperativas 
associadas! “A FNCC é atualmente a instituição com maior representati-
vidade para cooperativas independentes do Brasil, agregando 50 filiadas, 
que representam o patrimônio superior a 1 bilhão de reais”, afirma Ivo Lara, 
presidente da FNCC. São cooperativas fortes e presentes no mercado com 
potencial de crescimento cada vez maior. “Até o ano de 2017, a FNCC tinha 
15 cooperativas federadas. Esse número de cooperativas aumentou para 49 
até dezembro de 2020 e agora chegamos a 50 federadas”, afirma Ivo Lara. 
De acordo com ele, 82% do quadro atual é composto por cooperativas de 
capital e empréstimo. Saib mais: (https://fncc.com.br/).

A importância do aporte de 
recursos para linhas 

de financiamentos agrícolas

Enquanto diversos 
setores da economia 
brasileira tiveram que 
lidar com enormes 
prejuízos causados pela 
Covid-19, o agronegócio 
manteve seu crescimento

Isso, graças à produção de 
grãos e às exportações 
agrícolas de commodities 

e de equipamentos. Contexto 
esse que demanda dos produ-
tores, recursos para aquisição 
de máquinas e equipamentos 
agrícolas, insumos e, constru-
ção de armazéns. No entanto, 
conforme já prevíamos, pelo 
ritmo de desembolsos, os re-
cursos disponibilizados para o 
Plano Safra 2020/21 não serão 
suficientes para suprir essa 
demanda.

A disponibilidade de linhas 
de financiamentos a custos 
competitivos e em volume de 
recursos adequado à demanda 
do setor, são fatores essenciais 
para a continuidade da reposi-
ção dos equipamentos, aprimo-
ramento tecnológico da frota e 
manutenção da produtividade, 
evitando interrupções que 
para o setor são extremamente 
danosas em função da natureza 
dos produtos. 

Além disso, a previsibilidade 
e estabilidade na oferta de 
crédito são fundamentais para 
elaboração do planejamento 
empresarial notadamente nas 
decisões de investimento. A 
descontinuidade na oferta de 
financiamento é altamente 
perniciosa para a indústria 
que se vê obrigada a parar a 
produção com prejuízos irre-
cuperáveis. 

Estas interrupções se somam 
ao custo Brasil onerando as in-
dústrias e consequentemente 
o agricultor. Por outro lado, o 
agricultor fica com janela de 
compra menor, nem sempre 
comprando na melhor época.

Vale destacar ainda que 
volumes de recursos adequa-
dos é fator de previsibilidade 
e estabilidade no sistema de 
comercialização de máquinas 
agrícolas. Agricultores podem 
planejar suas compras na 
época adequada e o fluxo de 
negócios não sofre paradas que 
se ocorrerem trazem prejuízos 
para todos os participantes do 
sistema.

Outro ponto que se deve 
em levar em consideração são 

financiamentos com juros fixos 
para que o agricultor possa 
conhecer o valor das presta-
ções facilitando a tomada de 
decisão. Ressalto que esses 
juros devem ser compatíveis 
com a atividade econômica.  

Para que o segmento de 
máquinas e implementos 
agrícolas possa dar continui-
dade ao seu crescimento e, 
consequentemente, seguir 
contribuindo com a retomada 
econômica do país, reforçamos 
a necessidade de aporte adi-
cional de recursos para alguns 
dos programas que compõem 
o Plano Safra 2020/21.

Os recursos do Programa de 
Modernização da Frota de Tra-
tores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras 
(Moderfrota) necessitam de 
aporte de R$ 7 bilhões. O 
Programa para Construção 
e Ampliação de Armazéns 
(PCA) carece de custeio de 
R$ 3,8 bilhões. A linha Inova-
gro precisa de incremento de 
R$800 milhões. Já o Pronaf 
Mais Alimentos requer acrés-
cimo de R$1,8 bilhão. Esta si-
tuação influencia diretamente 
na movimentação dos negócios 
no segmento agroindustrial.

Por outro lado, além da 
mobilização junto ao governo, 
a ABIMAQ também está em 
busca de soluções próprias e 
favoráveis junto aos bancos 
privados. Nessas reuniões 
pedimos a fixação de taxas 
para as linhas próprias dessas 
instituições semelhantes às já 
existentes no mercado oriun-
das do Plano Safra a fim de 
contribuir para alavancagem 
do agronegócio brasileiro. 
Sabemos que não é fácil, mas 
estamos trabalhando para 
tentar viabilizar o suplemento 
desses recursos.

O segmento agrícola está 
investindo, renovando seu 
parque de máquinas, que tem 
50% da frota com idade média 
de 10 a 15 anos de uso. Não 
podemos perder este momento 
de contínuos investimentos 
na modernização, levando em 
conta que estamos entrando na 
era da Agricultura 4.0.

Por tudo isso, continua-
remos nossos esforços para 
encontrar uma forma de admi-
nistrar a escassez dos recursos 
agrícolas.

(*) - Administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ – 
Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos.

João Marchesan (*)

É também a primeira vez que a SPA apura dois anos 
consecutivos no azul desde 2014.

A Santos Port Authority 
(SPA), estatal que 
administra o Porto de 

Santos, encerrou 2020 com o 
melhor resultado financeiro 
de sua história ao registrar 
lucro líquido de R$ 202,5 
milhões, alta de 132% sobre 
2019, quando fechou com lu-
cro de R$ 87,3 milhões - antes 
de ajustes de anos anteriores. 
O desempenho reflete as 
ações de austeridade e racio-
nalização de gastos empreen-
didas pela Companhia, cuja 
desestatização está prevista 
para ocorrer em 2022. 

É também a primeira vez 
que a SPA apura dois anos 
consecutivos no azul des-
de 2014. A receita líquida 
cresceu 15%, para R$ 1,1 
bilhão, impulsionada pelo 
desempenho do agronegócio 
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Porto de Santos registra o melhor 
resultado financeiro de sua história
O desempenho reflete as ações de austeridade e racionalização de gastos empreendidas pela Companhia, 
cuja desestatização está prevista para ocorrer em 2022.

nificativamente o resultado. 
As despesas administrativas 
recorrentes tiveram forte re-
cuo e demonstraram queda 
de 16% na base anual. Os 
custos operacionais recor-
rentes cresceram 4,2%, abai-
xo do incremento verificado 
nas receitas, o que resultou 
em ganho de 1,6 ponto per-
centual na relação custos/
receita líquida, indicando 
maior eficiência operacional.

O lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda, na 
sigla em inglês), ajustado 
por eventos extraordinários, 
avançou 48,8% e alcançou 
R$ 502,7 milhões, margem 
de 47,5%, um crescimento de 
12,6 pontos percentuais em 
relação ao ano anterior (www.
portodesantos.com.br).

nacional, o que proporcio-
nou novo recorde histórico 
de movimentação de cargas, 
avançando 9,4% em relação 
ao ano anterior e alcançando 

146,6 milhões de toneladas. 
As diversas ações de oti-

mização de gastos, revisão 
de processos e redução de 
despesas favoreceram sig-

A produção de grãos no Brasil, estimada em 273,8 
milhões de toneladas no 7º levantamento divulgado 
ontem (8), pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), segue registrando a marca recorde que vem 
caracterizando a Safra 2020/21. O crescimento atinge 
6,5%, o correspondente a 16,8 milhões de toneladas 
sobre a safra passada. O destaque dá-se sobretudo a 
partir da consolidação do plantio das culturas de segun-
da safra e início de semeadura das culturas de inverno, 
com sustentação no aumento geral de 68,5 milhões de 
hectares e boa performance da soja e do milho.

Já em relação ao mês passado, nota-se um aumento 
de 1,5 milhão de toneladas, sustentado especialmente 
pelo crescimento de 1,1% na área plantada de milho 
segunda safra, além do ganho na produtividade da soja. 
Quanto à área total de plantio, o boletim registra um 
crescimento de 3,9% sobre a safra anterior, com previsão 
de alcançar 68,5 milhões de hectares. Esse volume conta 
com a participação de cerca de 20 milhões de hectares 
provenientes das lavouras de segunda e terceira safras 
e as de inverno, que ocuparão a pós-colheita da soja e 
do milho primeira safra.

No caso da soja, que tem o Brasil como maior pro-
dutor mundial, o volume deve alcançar novo recorde, 
estimado em 135,5 milhões de toneladas, 8,6% ou 10,7 
milhões de toneladas superior à produção da safra 
2019/20. O milho total também sinaliza  produção 
recorde, com a previsão de atingir 109 milhões de 
toneladas e crescimento de 6,2% sobre a produção 
passada. Serão produzidas 24,5 milhões na primeira 

Conab aponta recorde na produção 
com 273 milhões toneladas de grãos

safra, 82,6 milhões na segunda e 1,8 milhão na ter-
ceira safra.

Por outro lado, a produção de arroz deve sofrer redu-
ção de 0,8% frente ao volume colhido na safra anterior, 
obtendo 11,1 milhões de toneladas. Para o algodão, a 
produção estimada é de 6,1 milhões de toneladas do 
produto em caroço, correspondendo a 2,5 milhões de 
toneladas de pluma. Quanto ao feijão, é esperado cres-
cimento de 2% na produção, somando-se as três safras, 
totalizando 3,3 milhões de toneladas. A primeira safra 
tem a colheita praticamente concluída, a segunda está 
em andamento e a terceira com o plantio a partir da 
segunda quinzena de abril (AI/conab.gov.br).

O destaque dá-se sobretudo a partir da consolidação do plantio 
das culturas de segunda safra.
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A era da aceleração

Na economia 
interligada é preciso 
que se olhe o todo 
para entender como 
o Brasil chegou nessa 
situação

A crise da dívida ex
terna dos anos 1980 
foi crucial para o 

desarranjo geral que se 
agravou mais ainda com a 
inépcia da classe política no 
poder. O país viveu à base 
de estimulantes monetários 
atraindo o capital especu
lativo enquanto o potencial 
produtivo da economia real 
ia se esvaindo. Não foi só a 
classe política que armou 
isso, mas ela poderia ter 
sido menos destrutiva. 

O ocidente optou por vi
ver da finança e transferiu 
as fábricas para a Ásia, ge
rando as bolhas e incertezas 
e os Bancos Centrais se 
tornaram os guardiões do 
mercado financeiro, crian
do dinheiro para absorver 
os encalhes. Enquanto isso, 
o Brasil tomava emprestado 
engordando a dívida, en
colhendo a indústria, per
dendo empregos, e a classe 
política alheia, deixando o 
tempo passar. 

Desgraça e caos se afigu
ram como o trunfo ao qual 
se apegam aqueles que 
querem o poder para si em 
2022, mas não para o bem 
do país e sua população, e 
com certeza continuarão 
pactuando com aqueles 
que veem o Brasil como o 
grande pasto de engorda 
e sobrevivência de seus 
interesses. Vivemos a era 
da aceleração que parece 
encurtar o tempo e acelerar 
como dominó as conse
quências das decisões dos 
seres humanos, e nada fica 
oculto. 

Em meio à crise, grande 
parte das pessoas conti
nua vivendo com a usual 
displicência que arrastou o 
mundo à beira do abismo. 
A pandemia está abalando 
a economia e as finanças 
dos países e dos seus 
habitantes. As estruturas 
forjadas pelo intelecto frio 
e calculista, em oposição 
às leis naturais, estão aba
ladas. A contaminação do 
vírus existe mesmo e exige 
cuidados, mas há também a 
utilização política do vírus 
com propósitos eleitoreiros 
e geopolíticos como num 
estado de guerra. 

Além disso, também es
tamos diante da prometida 
grande colheita de tudo 
que a humanidade semeou. 
A questão não é ficar em 
casa, mas fugir das aglo
merações. Adotouse uma 
política errada de comuni
cação com base no medo, o 
que gera atos de rebeldia. O 
mais correto seria a comu
nicação de conscientização 

de forma a fazer com que 
cada pessoa se preocupasse 
consigo mesma e com o pró
ximo. Questão de saúde não 
é palco para politicagem.

A vulnerabilidade fiscal já 
existia antes da pandemia. 
O país foi deixando de pro
duzir, as despesas subiram, 
o PIB não crescia, taxas de 
juros altas, a arrecadação 
exigia aumento dos impos
tos. O Brasil tem andado 
para trás na saúde, educa
ção, desenvolvimento. Sem 
condição de competir com 
os importados, fábricas 
fecharam. 

Os avanços da tecnologia 
decorrem de descobertas 
sobre as leis da natureza; 
o ser humano, em si, não 
cria nada. 

Tudo na natureza foi dis
posto para o bem e o pro
gresso da humanidade; é 
justo que se aufiram ganhos 
com esse trabalho, mas os 
indivíduos, em sua sede 
de poder e cobiça, querem 
se utilizar das descobertas 
para dominar os outros. Há 
um embate, uma questão 
difícil e os EUA estão se 
fragilizando por dentro com 
a perda da força de vontade 
do povo. Na China é diferen
te; a força do querer parte 
do Estado que impõe a sua 
vontade.

Os países que fecharam 
fábricas trocaram produção 
e empregos por manufatu
ras com preços menores. 
Agora, na crise, percebem 
que não seguiram o melhor 
caminho, pois fragilizaram 
a economia real. Os seres 
humanos estão perdendo a 
força de vontade como se 
fossem robôs, facilitando 
a manipulação do cérebro, 
do jeito que os adeptos 
do Estado forte gostam. 
Perdemse as individua
lidades e diversidades; o 
avanço técnico encobre o 
inevitável declínio ético da 
humanidade.

Veja o que fizeram com as 
novas gerações no Brasil. 
Elas deveriam ter recebi
do da família e da escola 
o enraizamento de valores 
éticos e saberes que lhes 
permitiriam agir de forma 
construtiva e beneficiadora 
das condições de vida; mas 
estão sem força de vontade. 
É preciso ouvir a voz inte
rior, a intuição e se pôr em 
movimento. Ao se afastar 
do bem, o ser humano se 
torna acessível às influên
cias destrutivas, passando a 
fazer o jogo dos inimigos da 
Luz, de forma consciente ou 
não, semeando ruína e de
cadência, impedindo o de
senvolvimento espiritual, 
próprio e da humanidade.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Carol Stange (*) 

Pesquisa desenvolvida pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), mostra que o 
percentual de famílias com dívidas voltou a 
subir e chegou a 66,5% em janeiro, superan
do a taxa de dezembro (66,3%). Isso é reflexo 
também sobre o fim do auxilio emergencial, 
desemprego, aumento dos custos dos ali
mentos e inflação em elevação. Diante deste 
cenário, muitas pessoas optam por realizar 
empréstimos para pagar dívidas com cartão 
de crédito, cheque especial, empréstimos, 
carnês de loja, prestação do carro e até o 
velho cheque prédatado. 

Um empréstimo mal planejado pode “ar
rasar” com a vida financeira de quem já está 
em um momento frágil nas suas finanças. A 
melhor forma de evitar prejuízos financeiros 
nesse momento é detalhar o motivo do em
préstimo, conhecer as condições oferecidas 
pelo mercado e ter, porque não, um plano 
B para fazer um dinheiro extra. Confira 
um roteiro com cinco perguntas que uma 
pessoa deve avaliar antes de solicitar um 
empréstimo no mercado financeiro.  
 1) É urgente?  Saber o motivo para pe

gar dinheiro emprestado é essencial. 
Pedir um empréstimo para aproveitar 
a oportunidade de viajar com a turma 
do trabalho pode não ser a escolha 
mais sensata para o seu bolso. Um 
empréstimo custa caro.

 2) De quanto e-xa-ta-men-te você 
precisa?  Não é incomum que quem 
precise de um empréstimo, acabe 
voltando da instituição financeira com 
mais crédito do que precisava. Isso 
pode acontecer por vários motivos: 

	 •	Atingimento	de	metas	do	atendente	
da instituição financeira, que acaba 
dando aquela “incrementada” na 
proposta;

	 •	Juros	mais	baixos	a	partir	de	x	reais	
(outro incentivo para um “upgrade” 
no valor inicial); Pouco impacto 
desse dinheiro a mais na prestação 
apresentada; 

	 •	Oportunidade	de	satisfazer	desejos	
reprimidos;

  A orientação que vale ouro aqui é sa
ber exatamente de quanto é preciso 
e se manter firme, mesmo quando as 
“tentações” vierem. 

 3) É possível fazer dinheiro de outra 
forma? - Todos temos nos nossos 
armários coisas que não usamos mais 
e que poderiam resultar em algum 
dinheiro interessante. Plataformas e 
apps de desapego funcionam de forma 
prática e eficiente: boas fotos, medidas 
detalhadas, preço atraente e retorno 
rápido às mensagens dos interessados 
costumam ser o suficiente para fazer 

O Indicador Antecedente de Emprego 
(IAEmp) da Fundação Getulio Vargas (FGV) 
divulgado ontem (8) caiu 5,8 pontos em 
março, para 77,1 pontos, menor nível des
de agosto de 2020 (74,8 pontos), em uma 
escala de zero a 200. Em médias móveis 
trimestrais, o IAEmp caiu em 2,8 pontos, 
para 81,2 pontos. O IAEmp busca antecipar 
tendências do mercado de trabalho com 
base em entrevistas com consumidores e 
com empresários dos serviços e da indústria.

“Em março, o IAEmp manteve sua traje
tória de queda de forma mais intensa. Essa 
tendência de piora dos indicadores de mer
cado de trabalho em 2021 são justificadas 
pelo agravamento do quadro da pandemia 
e as consequentes medidas restritivas. O 
retorno para um caminho de recuperação 
ainda depende da velocidade do programa 
de vacinação e da melhorada atividade 

econômica”, disse, em nota, o economista 
da FGV IBRE Rodolpho Tobler.

O Indicador Coincidente de Desemprego 
(ICD) caiu 0,2 ponto para 99,1 pontos. O 
ICD, que mede a percepção do consumidor 
sobre o desemprego, é medido em uma es
cala invertida de 200 a 0, em que, quanto 
maior a pontuação, pior é o desempenho.

“O ICD ficou relativamente estável em 
março, mas é importante considerar o ele
vado patamar que o indicador se encontra. 

O resultado sugere que a taxa de desem
prego deve se manter em níveis historica
mente altos no primeiro semestre de 2021 e 
ainda sem perspectiva de melhora no curto 
prazo. Com o andamento da vacinação, os 
números podem ser mais positivos, ou me
nos negativos, na segunda metade do ano”, 
afirmou o economista (ABr).

A pandemia do novo 
Coronavírus e o dis
tanciamento físico 

alteraram de maneira signi
ficativa a rotina e o ambiente 
de negócios, e com isso, as 
incertezas em decorrência 
desse período abalaram pro
fundamente o estado mental 
dos brasileiros. 

Pensando nisso, a Tropos
lab, empresa especializada 
em inovação, em parceria 
com a UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais), 
realizou um estudo pioneiro 
no Brasil sobre a saúde men
tal dos empreendedores em 
tempos de pandemia. Fo
ram obtidas 653 respostas 
de quase todos os estados 
brasileiros. A pesquisa ob
servou que 51,1% dos em
preendedores tiveram a vida 
afetada pela pandemia, mas 
que se sentem bem a maior 
parte do tempo, enquanto 
24,9% dos empreendedores 
afirmaram que foram muito 
afetados. 

A necessidade do acompa
nhamento e cuidados com 
a saúde mental e início do 
uso de medicamentos, como 
antidepressivos, ansiolíticos 

A pesquisa observou que 51,1% dos empreendedores tiveram a 
vida afetada pela pandemia. 

O carro elétrico mais 
vendido em 2021

 
Vivaldo José Breternitz (*)

 
Embora os números não 

sejam totalmente confiáveis, 
desde 2018, o Tesla Model 3 é o 
automóvel elétrico mais vendido 
no mundo, totalizando cerca de 
700 mil unidades. 

Mas 2021 começou com 
uma surpresa: enquanto foram 
vendidas cerca de 35 mil Tesla 
Model 3 em janeiro e fevereiro, 
o Hong Guang, um pequeno 
veículo chinês, teve 56 mil uni
dades vendidas. 

O Modelo 3 fabricado na China 
custa a partir de US$ 39 mil, 
contra os US$ 4.500 do Hong 
Guang, que tem autonomia de 
170 quilômetros, velocidade 
máxima de 100 km/h, e pesa 650 
quilos. São carros diferentes, o 
que leva a preços diferentes: a 
autonomia do modelo básico do 
Tesla chega a 400 quilômetros, 
sua velocidade máxima é 225 
km/h e pesa 1.600 quilos, sendo 
maior e mais confortável. 

O carrinho é produzido por 
uma estatal chinesa, a Wuling, 
em parceria com a General 
Motors; essa parceria indica 
que a empresa americana deve 
estar buscando ganhar experi
ência para, em seguida, atacar o 
mercado americano e como tem 
sido	comentado,	o	europeu.	Já	
a Tesla, segue expandindo sua 
capacidade de produção e, ao 
que consta, preparando o lança
mento de um veículo compacto. 

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

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Como a pandemia afetou 
a saúde mental dos 

empreendedores brasileiros
Nos últimos anos, a saúde mental dos empreendedores tem sido um tema pouco presente no ambiente 
científico. São raros os estudos produzidos que relacionam a saúde mental ao empreendedorismo
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mulheres e homens 3,4%).  

O relatório afirma ainda, 
que 80% dos empreende
dores apresentam níveis 
baixos de estresse, ansie
dade e depressão, enquanto 
cerca de 4 a 6% apresentam 
níveis severos dos mesmos 
sintomas. Desses, 13,8% dos 
respondentes disseram que 
já receberam diagnósticos de 
depressão, enquanto 50,7% 
disseram que receberam 
diagnóstico de ansiedade 
ao longo de suas vidas. Os 
estados de São Paulo, Goiás 
e Distrito Federal foram os 
que mais apresentaram fre
quência em sintomatologia 
alta, o que poderia apontar 
para níveis de sofrimento 
psicológico mais altos.  

“O levantamento desses 
dados é muito importante, 
pois a partir deles novas pes
quisas sobre a saúde mental 
do empreendedor poderão 
ser geradas, o que abre por
tas para a discussão e sensi
bilização da importância do 
desenvolvimento saudável 
no ambiente de negócios”, 
finaliza Mendonça. Fonte: 
(https://troposlab.com).

ou ambos nesse período, foi 
relatada por 15,6% dos en
trevistados. De acordo com 
Marina Mendonça, sócia e 
diretora de cultura e times 
da Troposlab, a percepção 
de incerteza, a autoeficácia 
e o tipo de negócio afetaram 
diretamente a saúde mental 
do empreendedor durante 
a crise. 

“Os sintomas de ansie
dade, depressão e estresse 
aumentam à medida que 
o rendimento familiar cai, 
ainda que com força pe

quena. Mas quanto mais o 
empreendedor percebe que 
possui estratégias pessoais 
para lidar com os desafios 
trazidos pela pandemia, 
menores são os seus níveis 
de sofrimento mental”. Os 
resultados encontrados 
apontam que as mulheres 
apresentam maior inten
sidade de sintomas para 
ansiedade (28,5%), quando 
comparadas aos homens 
(22,2%), estresse (5,36%) 
e nos homens (5,22%) e, 
também, maior prevalência 

Indicadores de mercado de trabalho 
mantêm tendência de piora

Cinco perguntas que você precisa 
responder antes de pedir um empréstimo

Um empréstimo mal planejado pode “arrasar” 
com a vida financeira de quem já está em um 

momento frágil nas suas finanças.

sobrar espaço dentro de casa e renovar 
aquela energia parada que as coisas 
sem uso, carregam. 

  Não desanime se o resultado da venda 
não for o suficiente para substituir o 
pedido de empréstimo. Esse dinheiro 
extra certamente ajudará a diminuir o 
valor total do pedido, e quanto menos 
dinheiro for solicitado ao banco ou 
instituição financeira, menos juros 
você pagará e mais rápido quitará esse 
contrato. 

 4) São as melhores taxas de condições 
de mercado, de verdade? - Opções 
mais baratas em geral já foram pes
quisadas? Crédito consignado (com 
ou sem garantia), refinanciamento 
de bens (casa ou carro), antecipação 
do IR ou 13o salário, e empresas es
pecializadas em negociação de dívidas 
devem fazer parte da pesquisa. 

  Lembrese de, ao comparar as propos
tas no mercado, sempre considerar o 
mesmo montante e valor. Conhecer o 
CET (Custo Efetivo Total), que obri
gatoriamente deve constar de forma 
clara nos contratos e apresenta todos 
os custos e taxas envolvidos na ope
ração, também é altamente indicado. 

 5) Tem boas referências? - Nunca 
foi tão fácil tirar referências de uma 
empresa: Procon, Reclame Aqui e 
fóruns específicos na internet certa
mente ajudarão na tomada de decisão 
por determinada empresa. Além das 
referências, vale abrir o olho para 
solicitações de pagamento antecipado 
como para “análise de cadastro” ou 
“liberação antecipada de valores”. Isso 
é prática abusiva e a empresa que faz 
esse tipo de proposta merece o registro 
de um Boletim de Ocorrência (BO) e 
denúncia no Procon. 

(*) - Formada em administração de empresas, é certificada 
internacionalmente pelo ICF (Instituto Coach Financeiro) 

com Especialização em Planejamento Financeiro Pessoal 
pela GFAI (Academia de Planejamentos Financeiros). 

(https://carolstange.com.br). 
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Para veiculação de seus 

Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência 

de confiança, ou ligue para

Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.
CNPJ/ME nº 16.907.964/0001-58  –  NIRE 35.229.369.374

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Ficam os sócios da Sociedade Empresária Limitada Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos 
Ltda., de acordo com o artigo 1.072, da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, convocados para reunirem-se em 
Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 16 de Abril de 2021, na sede social localizada na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.399, conjunto 124-B, Brooklin Paulista, cidade de São Paulo - SP, em primeira 
chamada às 10 horas, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em segunda 
chamada às 12h30min, com qualquer número, para deliberarem sobre: Ordem do Dia: 1) Aumento de 
capital social e ingresso de novos sócios, alterando a Cláusula Quarta do Contrato Social; 2) Eleição 
de novos sócios administradores e responsáveis pela sociedade perante a Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, incluindo a delimitação de poderes de cada sócio administrador e a exclusão do 
Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta, alterando a Cláusula Sexta e respectivos parágrafos do Contrato 
Social; 3) Autorizar a consolidação do Contrato Social em virtude das deliberações dos itens da ordem 
do dia. São Paulo, 07 de abril de 2021. João Antonio Lopes Filho - Sócio Administrador.

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ. 60.397.361/0001-45

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Senhores Acionistas.: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, temos a satisfação de apresentar as Demonstrações Financeiras, referente 
ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Permanecemos outrossim a inteira disposição de V.sas. para quaisquer esclarecimento que 
porventura se façam necessários. São Paulo, 05 de Abril de 2021.

Ativo: Ativo Circulante            2020           2019
Caixa e Bancos 244.610,12 467.657,26
Duplicatas a Receber 2.698.806,53 3.139.901,49
Estoques 229.132.337,22 225.918.575,43
Outros Créditos 37.994,56 94.907,15
Despesas Exercícios seguinte     177.164,32     200.877,84
 232.290.912,75 229.821.919,17
Ativo Não Circulante: Imobilizado , Investimento
Bens Moveis, Imoveis e Investimentos 8.556.877,77 8.524.677,77
(–) Depreciação Amortização acumulado    (5.610.584,93)     (5.333.647,44)
 2.946.292,84 3.191.030,33
Realizavel a Longo Prazo
Depósito Judicial/Recursal 1.261.642,93 1.260.627,58
Itangíveis
Marcas Patentes, Direito uso Telefônico 255.507,53 255.507,53
IPC/BTNF     542.263,92     542.263,92
 797.771,45 797.771,45
Total do Ativo 237.296.619,97 235.071.348,53

Passivo: Passivo Circulante            2020            2019
Fornecedores/Financiamentos 6.304.686,18 14.400.452,74
Obrigações sociais Fiscais     551.606,88     791.720,02
 6.856.293,06 15.192.172,76
Passivo Não Circulante
Fornecedores/Financiamentos Longo Prazo
Fornecedores/Financiamentos 239.680.343,67 226.526.940,04
 239.680.343,67 226.526.940,04
Patrimônio Líquido
Capital Social: Capital Subscrito    2.100.000,00    2.100.000,00
 2.100.000,00 2.100.000,00
Lucros ou Prejuízos: Lucro do Exercício – 824.612,93
Prejuízo Acumulado   (11.340.016,76)    (9.572.377,20)
 (11.340.016,76) (8.747.764,27)
Total do Passivo 237.296.619,97 235.071.348,53

Notas Explicativas
1) Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Cia 
para elaboração das demonstrações Financeiras são as seguintes: a) Esto-
ques:- são avaliados ao custo médio da aquisição. b) As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com a lei nº 6404/76 e suas altera-
ções e legislação em vigor. c) O ativo permanente está registrado ao valor 
do custo e corrigido monetariamente até 1995. As depreciações e Amorti-
zações são calculadas pelo método Linear com base na vida útil dos bens. 
São Paulo, 05 de Abril de 2021.

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 31/12/2020

1 (+) Receita Operacional Bruta           2020           2019
Vendas de Mercadorias 21.202.708,11 32.709.221,89
2 (–) Deduções de Renda Bruta 5.848.688,26 8.967.604,14
ICMS 3.616.934,31 5.550.219,59
PIS sobre Faturamento 344.440,22 531.991,08
COFINS 1.586.512,62 2.450.383,32
Vendas Canceladas 300.801,11 435.010,15
3 (=) Receita Operacional Líquida 15.354.019,85 23.741.617,75
4 (–) C. M . V 7.375.874,63 8.546.947,01
5 (=) Resultado Bruto 7.978.145,22 15.194.670,74
6 (–) Despesas Operacionais 10.582.630,50 14.152.166,90
Despesas Comerciais 233.326,71 430.142,68
Despesas com Pessoal 5.985.087,59 8.850.602,22
Despesas Administrativas 3.581.475,62 3.863.853,64
Depreciação e Amortizações 276.937,49 337.020,09
Despesas Financeira 327.883,74 483.436,78
Despesas Tributária 175.673,39 158.511,85
Despesas Indedutíveis 2.245,96 28.599,64
7 (+) Outras Receitas Operacionais 48.614,86 17.101,99
Outras Receitas 48.614,86 17.101,99
8 (=) Prejuízo/Lucro Antes das
   Provisões IRPJ/CSLL (2.555.870,42) 1.059.605,83
9 (–) Provisões do IRPJ e CSLL 36.382,07 234.992,90
10 (=) Prejuízo/Lucro do Exercício (2.592.252,49) 824.612,93

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2020

        2019          2020
Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados (9.572.377,20) (8.747.764,27)
Lucro/ Prejuizo Líquido do Exercício
Lucro do Exercício 824.612,93 –
Prejuízo do Exercício – (2.592.252,49)
Prejuízo Acumulado (8.747.764,27) (11.340.016,76)

Histórico  Capital Social Integralizado  Prejuízo Acumulados Lucros do Exercício         Total
Saldo Inicial 2.100.000,00  (8.747.764,27) –  (6.647.764,27)
Prejuizo Líquido do Período –  (2.592.252,49) –  (2.592.252,49)
Saldos Finais 2.100.000,00  (11.340.016,76) –  (9.240.016,76)

Reginaldo Chohfi - CPF 032.083.898-68
Diretor Presidente

Márcia Pereira dos Santos
CRC 1SP187961/O-2 TC

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, que deverá se realizar às 9h do dia 19/04/2021, 
na sede, em Santana do Parnaíba/SP, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 106, Alphaville, CEP 06541-
038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) deliberar sobre a destinação do AFAC para o 
aumento de capital social da companhia (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento 
do capital (iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório 
da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. Santana de Parnaíba, 08/04/2021. À Diretoria.

Sergio Stephano Chohfi Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ nº 61.360.442/0001-33

Demonstrações Financeiras - Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2020 - Valores em Reais
Relatório da Diretoria: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/20. Estamos a disposição para esclarecimentos que julgarem neces-
sários. (a) Diretoria.
Balanço Patrimonial       31/12/2020      31/12/2019
Ativo: Ativo Circulante 88.816.234,70 88.899.921,60
Caixa/Bancos 19.301,62 113.110,88
Adiantamento 2.040,00 -
Tributos a Recuperar 17.950,08 9.867,72
Outros Valores a Receber 88.776.943,00 88.776.943,00
Ativo não Circulante 84.769,19 93.649,35
C.B.H. Companhia
 Brasileira de Habitação        84.769,19        93.649,35
Total do Ativo 88.901.003,89 88.993.570,95

Balanço Patrimonial       31/12/2020        31/12/2019
Passivo: Passivo Circulante 286.139,55 356.707,15
Obrigações Trabalhistas e Tributarias 3.300,53 11.954,06
Credores Diversos 282.839,02 344.753,09
Passivo Não Circulante 17.506.473,53 -
Dividendos a Pagar 17.506.473,53 -
Patrimônio Líquido 71.108.390,81 88.636.863,80
Capital Social 1.000.000,00 1.000.000,00
Resultado Acumulado 70.130.390,27 157.137.420,31
Resultado do Exercício Apuração      (21.999,46) (69.500.556,51)
Total do Passivo 88.901.003,89   88.993.570,95Demonstração de Origem e Aplicações de Recursos

Históricos      31/12/2020         31/12/2019
Lucro do Exercício      (21.999,46) (69.500.556,51)
Total das Origens      (21.999,46) (69.500.556,51)
Distribuição de Lucros - 209.532.948,73
Resultado acumulado 70.108.390,81   87.636.863,80
Total das Aplicações 70.108.390,81 297.169.812,53
Variação do Capital Circulante 70.086.391,35 227.669.256,02

Demonstração Resultados Exercícios
          31/12/2020        31/12/2019
Receitas Operacionais - -
Outras Receitas Operacionais 70.835,49 253.031,08
Financeiras 70.835,49 253.031,08
Custos 92.834,95 69.753.587,59
Locação, Instalação e Conservação 21.321,67 20.837,75
Equivalência Patrimonial 8.880,16 2.663,40
Financeiras 2.832,29 210.709,38
Tributarias 6.225,83 11.851,05
Honorários Advocatícios
 - indenização Desapropriação - 69.438.665,18
Despesas Diversas 53.575,00 68.860,83
Resultado (21.999,46) (69.500.556,51)
Valor da ação: Valores em Reais R$ 71,11 R$ 88,64

Notas Explicativas: a) As presentes demonstrações financeiras 
foram elaboradas observando às disposições da Lei 6404/76 e 
tributárias vigentes. b) As receitas e despesas foram apropriadas 
pelo regime de competência. Parecer Conselho Fiscal: Não foram 
designados membros para o Conselho Fiscal tendo em vista a 
empresa estar sem atividades. As demonstrações financeiras foram 
aprovadas em Assembleia Geral realizada em 00/00/21.

Diretoria Executiva
Lucienne Dib Chohfi, Sergio Stephano Chohfi Filho

 e Roberta Dib Chohfi.
  Contador:          Edson Silva - CRC/SP1SP128933/O-0.

Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A
CNPJ n.º 61.360.442/0001-33

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas para reunirem-se em AGOE dia 20/04/21, em 1º chamada às 11 hs,. e 2º chamada às 11:30 hs., exclusiva-
mente de forma digital, por conferência on-line sendo certo que o link de acesso à reunião, bem como o boletim de voto à distância será 
disponibilizado por correio eletrônico aos acionistas que solicitarem através do e-mail roberta.chohfi@gmail.com, com até 01 dia de 
antecedência de realização da Assembleia, para deliberar sobre: 1. Reeleição da Diretoria da Companhia; 2. Aprovação das contas dos 
administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.
CNPJ/ME nº 16.907.964/0001-58  –  NIRE 35.229.369.374

ERRATA
Conforme publicação no dia 08/04/2020 no jornal Empresas & Negócios, no Edital de Convocação para Reunião 
de Sócios da Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda., constou erroneamente a data em que será 
realizada a reunião de sócios. Assim, onde constou “a ser realizada no dia 15 de Abril de 2021” leia-se “a ser realizada 
no dia 16 de Abril de 2021”. São Paulo, 08 de abril de 2021. João Antonio Lopes Filho - Sócio Administrador.

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  40.751.121 50.957.538
Caixa e equivalentes de caixa  1.209.805 7.061.844
Contas a receber e outros recebíveis  28.182.382 29.479.059
Estoques  6.834.012 8.753.238
Impostos e outras antecipações  4.524.922 5.663.396
Não Circulante  319.436.183 321.811.380
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  257.532.016 257.532.016
Títulos a Receber  35.763.754 34.473.812
Depósitos e Cauções  934.559 2.542.542
Investimentos  5.379.171 5.379.459
Imobilizado  19.657.382 21.669.265
Intangível  169.301 214.287
Total do Ativo  360.187.303 372.768.918

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  42.419.053 70.755.386
Fornecedores e outras contas a pagar  9.439.079 12.111.511
Empréstimos  11.816.587 26.651.578
Impostos a recolher  12.266.510 25.373.178
Adiantamentos de clientes  6.443.074 4.712.795
Provisões  2.453.803 1.906.323
Não Circulante  201.905.622 190.577.105
Fornecedores e outras contas a pagar  49.518.933 42.738.114
Empréstimos  - 5.577.084
Fornecedores  37.777.066 37.777.066
Créditos Pessoa Jurídica/Física  11.741.867 4.980.322
Impostos a recolher  152.386.689 142.261.908
Patrimônio Líquido  115.862.628 111.436.427
Capital social  46.485.104 46.485.104
Ajustes de avaliação patrimonial  15.119.671 15.119.671
Reservas de lucros  54.257.853 49.831.652
Total do Passivo  360.187.303 372.768.918

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita líquida de vendas  146.602.828 146.020.636
Custos dos produtos vendidos  (66.300.192) (71.399.716)
Lucro bruto  80.302.635 74.620.921
Despesas com vendas  (30.806.819) (28.589.039)
Despesas administrativas  (28.514.533) (31.174.468)
Impostos e taxas  (349.920) (1.213.095)
Depreciações  (232.467) (239.779)
Outros ganhos (perdas), líquidos  (179.677) 48.360
Lucro operacional  20.219.219 13.452.900
Receita financeira  72.879 85.291
Despesas Financeiras  (13.330.416) (12.628.213)
Resultado financeiro, líquido  (13.257.537) (12.542.922)
Lucro antes do IR e CS  6.961.683 909.978
Imposto de renda e contribuição social  (2.535.482) (680.043)
Lucro líquido do exercício  4.426.201 229.935
Lucro líquido po ação  0,000132 0,000007

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  2020/R$ 2019/R$
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  4.426.201 229.935
Ajuste por: Depreciações e Amortizações  3.013.741 5.454.303
Provisão Crédito Difícil Liquidação  - 1.603.868
Resultado de Venda ou Baixa de Ativo Imobilizado  258.152 13.838
Equivalência Patrimonial  288 1.226
Lucro Líquido Ajustado  7.698.382 7.303.170
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber e outros recebíveis  1.296.677 (324.510)
Estoques  1.919.226 2.945.841
Impostos e outras antecipações  1.138.475 1.518.893
Outros ativos  318.041 (252.426)
Fornecedores e outras contas a pagar  4.108.388 544.452
Impostos a recolher  (3.227.336) 15.177.086
Imposto de renda e contribuição social  245.449 57.210
Outros passivos  2.277.759 (12.765.096)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais  15.775.061 14.204.619
Adiantamento para futuro aumento de capital  - (7.459.708)
Aquisição de Imobilizado  (1.210.754) (1.024.015)
Recebimento pela Venda de Imobilizado  - 5.305
Aquisição de Intangível  (4.271) (230.830)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de investimento  (1.215.025) (8.709.249)
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (20.412.075) (5.150.609)
Caixa líquido proveniente de financiamentos  (20.412.075) (5.150.609)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (5.852.039) 344.762
Saldo no início do exercício  7.061.844 6.717.083
Saldo no final do exercício  1.209.805 7.061.844
Fluxo de caixa do exercício  (5.852.039) 344.762

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.S.as., o Balanço, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.S.as., 
na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 09 de Março de 2021.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Ajuste de avali- Reserva
  social ação patrimonial de lucros Total
Em 31/12/2018  46.485.104 15.119.671 49.601.717 111.206.492
Reserva de lucro    218.438 218.438
Reserva legal    11.497 11.497
Em 31/12/2019  46.485.104 15.119.671 49.831.652 111.436.427
Reserva de lucro    4.204.890 4.204.890
Reserva legal    221.311 221.311
Em 31/12/2020  46.485.104 15.119.671 54.257.853 115.862.628

A Diretoria Edney Oliveira de Avila - CRC SP 199355/0-5

72.038 em 2019). O método de depreciação é linear e utilizamos as taxas 
de depreciação apontadas pela legislação, qual também faz sentido à nossa 
operação. As adições e baixas foram demonstradas no fluxo de caixa. 2.6 
- Empréstimos: São reconhecidos pelo valor da transação. Os juros são 
calculados por taxa efetiva ao longo do prazo do empréstimo e reconhecido 
nas despesas financeiras. 2.7 - Provisões: São obrigações presentes com 
probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. 
Referem-se à venda para entrega futura e os cálculos foram estimados com 
segurança e mensurados a valor presente. 2.8 - Reconhecimento das 
receitas: É o valor da contraprestação pela comercialização de produtos, 
líquido dos impostos. O valor da receita equivale ao descrito na nota fiscal.

mentos em até 3 meses, e o caixa (R$ 24 em 2020 e R$ 42 em 2019). 2.2 
- Contas a receber de clientes: são reconhecidos pelo valor da transação 
(R$ 30.886 em 2020 e R$ 32.183 em 2019), reduzido pela provisão para 
crédito de liquidação duvidosa (R$ 2.704 em 2020 e 2019), que foi consti-
tuído com base na legislação vigente e adequado ao CPC. 2.3 - Estoques: 
são demonstrados ao valor de custo ou líquido de realização, dos dois o 
menor. O custo é determinado pelo método custo-padrão elevado ao real 
até o fim do exercício, composto por matéria-prima, mão de obra e material 
para embalagem. 2.4 - Investimentos: São contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial quando consideradas coligadas, reconhecido sua 
proporcionalidade no resultado. 2.5 - Imobilizado: são demonstrados ao 
custo histórico de aquisição (R$ 94.339 em 2020 e R$ 93.708 em 2019) 
menos o valor da depreciação e outras perdas (R$ 74.682 em 2020 e R$ 

Notas Explicativas
1- Informações gerais: A Refinaria Nacional de Sal S.A. produz e distribui 
sal com a tecnologia mais avançada que existe no Brasil. Assim, a qualidade 
e pureza são constantes e o compromisso em oferecer sempre o melhor, 
razão do nosso trabalho. 2- Resumo das principais políticas contábeis: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo 
com o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 
11941/2009. 2.1- Caixa e equivalentes de caixa / investimentos: Incluem 
depósitos bancários (R$ 1.186 em 2020 e R$ 7.019 em 2019), com venci-

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - C.N.P.J. 60.560.349/0001-00

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  199.916.761,16 48.582.386,22
Caixa e Equivalentes a Caixa  192.573.861,16 422,62
Arrendamentos a Receber  14.081,00 79.671,00
Imóveis a Venda  7.328.819,00 48.502.292,60
Não Circulante  536.473,00 7.227.050,89
Títulos e Valores a Receber  356.007,66 340.392,10
Depósitos e Cauções  - 6.706.193,45
Investimentos  180.020,17 180.020,17
Intangível  445,17 445,17
Total do Ativo  200.453.234,16 55.809.437,11

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  13.459.279,38 1.194.168,38
Obrigações Tributarias  13.459.279,38 1.194.168,38
Não Circulante  179.943.109,88 91.701.835,45
Créditos de Pessoas Ligadas  146.654.065,77 53.703.806,90
Tributos Parcelados  - 4.708.984,44
Recebimento Antecipado  33.289.044,11 33.289.044,11
Patrimônio Liquido  7.050.844,90 (37.086.566,72)
Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00
(-)Prejuízos Acumulados  (163.819,10) (44.301.230,72)
Total do Passivo  200.453.234,16 55.809.437,11

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Bruta
Receitas Unidades Imobiliárias Vendidas  199.999.996,00 -
Arrendamentos  367.163,80 1.961.937,00
(-) Impostos sobre Receitas Imobiliárias 
 e Arrendamentos  (7.313.401,39) (71.610,81)
Receita Operacional Liquida  193.053.758,41 1.890.326,19
(-) Custo Atividades Imobiliárias Vendidas  (43.412.759,19) -
Lucro Bruto  149.640.999,22 1.890.326,19
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  548.073,29 186.709,94
Impostos e Taxas  1.639.858,10 493.658,40
Despesas Financeiras  97.139.232,90 1.489.373,56
Outras Receitas  7.231,66 231,09
Lucro/Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais  50.321.066,59 (279.184,62)
Contribuição Social e IR  6.183.654,97 189.533,32
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  44.137.411,62 (468.717,94)
Lucro Líquido por Ação  0,008497

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2020/R$ 2019/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  44.137.411,62 (468.717,94)
Ajuste por:
Perdas Estimadas Créditos e
 Liquidação Duvidosa  42.778.505,72 -
Lucro Liquido Ajustado  86.915.917,34 (468.717,94)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Arrendamentos a Receber  65.590,00 (34.517,00)
Imóveis a Venda  41.173.473,60 (4.860.327,04)
Depósitos e Cauções  6.706.193,45 (1.422,05)
Outros Ativos  (15.615,56) (13.546,71)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Obrigações Tributarias  7.556.126,56 887.983,18
Fluxo de Caixa das atividades
  operacionais  142.401.685,39 (4.490.547,56)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  50.171.753,15 4.483.339,73
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  50.171.753,15 4.483.339,73
Fluxo de caixa do exercício  192.573.438,54 (7.207,83)
Saldo no início do exercício  422,62 7.630,45
Saldo no final do exercício  192.573.861,16 422,62
Fluxo de caixa do exercício  192.573.438,54 (7.207,83)

Demostração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reser-  Total
  Capital vas de Prejuízos Patrimônio
  Social Lucros Acumulados Líquido
Em 31/12/2018  7.214.664,00 - (43.832.512,78) (36.617.848,78)
Resultado do Exercício  - - (468.717,94) (468.717,94)
Em 31/12/2019  7.214.664,00 - (44.301.230,72) (37.086.566,72)
Resultado do Exercício  - - 44.137.411,62 44.137.411,62
Em 31/12/2020  7.214.664,00 - (163.819,10) 7.050.844,90

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 12 de Março 2021.

A Diretoria Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME, em concordância com as Leis nº 6.404/76, 11.638/2007 e 
11.941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancá-
rios (R$192.573.861,16 em 2020 e R$ 422,62 em 2019). 3- Outros ativos e 
passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valores de 
realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas (passivos). 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resul-
tado pelo regime de competência. 5- Imobilizado, são demonstrados ao cus-
to histórico de aquisição (R$54.233,24 em 2020 e 2019) menos o valor da 
depreciação e outras perdas (R$54.233,24 em 2020 e em 2019). As depre-

ciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas per-
mitidas pela legislação tributária. 6- O Capital Social é de R$ 7.214.664,00 
totalmente integralizado e representado pôr 5.194.518.554 ações ordinárias 
sem valor nominal. 7- O imposto de Renda e Contribuição Social são apura-
dos com base no lucro presumido. 8- A entidade suspendeu definitivamente 
suas atividades industriais em Outubro de 1997.

CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 025/2021; Objeto: Regis-
tro de Preço, para a aquisição de Descartáveis e Material de Limpeza - Entrega das Propos-
tas: a partir de 09/04/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
- Data de Abertura das Propostas: 22/04/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município:
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Luiz Henrique Caveagna (*)

Embora com uma 
produção menor, 
atualmente, o Bra-

sil demanda um volume 
de produtos próximo a 
1,5 milhão de toneladas 
de transformados, nas 
mais variadas aplicações 
do alumínio. A preços 
atuais, a economia deste 
material, em todos os seus 
mercados, movimenta R$ 
83 bilhões, de acordo com 
os dados mais recentes da 
ABAL - Associação Brasi-
leira do Alumínio. 

De certa forma, o que 
justifica essa grande par-
ticipação do metal no 
mercado e na economia é 
a versatilidade e a variação 
de aplicações do alumínio, 
que vão desde latas de 
bebidas e alimentos, até a 

Aplicações do alumínio e um raio-x 
do mercado para 2021

O alumínio sempre exerceu um papel fundamental na economia brasileira. No passado, o país chegou a ser o 6º maior exportador mundial desse metal, 
além de suprir toda a demanda interna de produtos

construção das linhas de 
transmissão e distribui-
ção de energia elétrica, 
passando por produtos 
estruturais, de decoração, 
utensílios domésticos, 
bens de consumo, além 
de materiais destinados a 
indústrias, como a de tubos 
para construção civil e a 
automotiva, por exemplo. 
Ou seja, é praticamente 
impossível não utilizarmos 
algum produto de alumínio 
em nosso dia a dia.

O alumínio é extrema-
mente trabalhável mecani-
camente e oferece origem 
a diversos processos de 
fabricação para várias 
aplicações. A evolução 
tecnológica possibilitou a 
fabricação de ligas resis-
tentes e, ao mesmo tempo, 
leves, que viabiliza um uso 
mais intensivo até mesmo 

rável entre condutividade 
elétrica e peso específico. 
Além de não ser magnético, 
seu preço é mais competiti-
vo em comparação a outros 
metais, por ser abundante 
na natureza e é também 
um metal especialmente 
indicado para conservação 
de alimentos e bebidas.

Além de todas essas qua-
lidades relacionadas aos 
benefícios do metal, existe 
uma que merece destaque: 
a sustentabilidade. Sem 
dúvida, este aspecto torna 
o alumínio e sua utilização 
intensiva muito mais atrati-
va, desde a exploração do 
minério (no qual se faz uma 
planejada rotação na ex-
ploração das minas com o 
respectivo reflorestamen-
to após o esgotamento), 
até o seu elevado índice 
de reciclagem. 

Com um índice superior 
ao da média mundial, o 
Brasil recicla cerca de 
38,5% de todo o consu-
mo doméstico, conforme 
apontam dados da ABAL. 
O alumínio é infinitamente 
reciclável. 75% deste metal 
existente no mundo ainda 
não foi disponibilizado para 
reutilização. Com a recicla-
gem, para cada tonelada de 
alumínio produzido a partir 
deste método, economi-
zamos 4,5 toneladas de 
minério de bauxita, com a 
consequente preservação 
das minas e paisagens. 

Além disso, a recicla-
gem do alumínio despeja 
apenas 5% de partículas 
na atmosfera em relação 
à mesma quantidade do 
material fabricado a partir 
do minério.

Outro ponto de destaque 
é em relação à economia 
de energia durante a pro-
dução do material. De 
modo geral, a cada quilo de 
alumínio reciclado gasta-se 
19 vezes menos energia do 
que a mesma quantidade 
obtida pelo método tradi-
cional. 

Só para visualização, a 
economia de energia elé-
trica que o Brasil faz com 
a reciclagem do material, 
atualmente, é equivalente 
a manter abastecida de 
energia uma cidade como 
Campinas, no interior de 
São Paulo, durante um ano 
inteiro. Este cenário reflete 
o papel fundamental do 
alumínio e como o setor é 
importante para a econo-
mia, responsável por mo-
vimentar recursos que vão 
desde a necessidade para 
complemento de renda de 
catadores (reciclagem de 
latas), até o suprimento de 
infraestrutura de energia 
elétrica, necessária para o 
desenvolvimento do país.

Antes de vislumbrarmos 
as perspectivas para 2021, 
é preciso entender o con-
texto e o que representou 
o ano de 2020. A pandemia 
da COVID-19 impactou 
diretamente a economia, 
não só nacional, mas glo-
bal. No setor de alumínio, 
não foi diferente. Estima-
se uma queda entre 7% 
e 8% acumulada durante 
2020. Para 2021, muitas 
consequências da pande-
mia ainda devem seguir no 
cenário econômico, uma 
vez que estamos longe de 
erradicá-la, com um ritmo 
de vacinação muito pe-
queno, além de estarmos 
rumando para uma fase 
mais aguda de transmissão 
e disseminação da doença.

Neste contexto, existe a 
possibilidade de repetirmos 
este ano aquilo que vimos 
em 2020, ou seja, uma fase 
declinante da economia 
para uma recuperação 
acelerada ou em “V“. Desta 
forma, levando-se em conta 
os efeitos da pandemia, 
estimamos que a demanda 
interna a ser atendida neste 
ano deve girar em torno de 
1,3 a 1,4 milhão de tonela-
das de alumínio.

 
(*) - É Diretor Geral da Termomecanica, 

empresa líder na transformação de 
cobre e suas ligas.
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O alumínio é extremamente trabalhável 
mecanicamente e oferece origem a diversos 

processos de fabricação para várias aplicações.

na indústria aeroespa-
cial. A opção de escolha 
do alumínio para tantas 
áreas diferentes pode ser 
entendida quando compre-
endidos os benefícios deste 
metal.  E são muitos. 

Trata-se de um metal 
leve, que apresenta ele-
vadíssima resistência à 
corrosão na temperatura 
ambiente, possui excelen-
te condutividade térmica 
e uma relação muito favo-

Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda.
CNPJ/MF 13.392.368/0001-94 -NIRE 35.225.211.377

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 12/02/2021
Data/Hora/Local: 12/02/2021, às 14hs, sede social, Rua Natingui, 442, conjunto 8, Vila Madalena, São Paulo/SP. Con-
vocação: Dispensadas. Presença: Totalidade, a saber: (a) Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda., 
CNPJ 07.199.290/0001-93, JUCESP/NIRE 35.219.499.372, representada por seu diretor, Luiz Felipe Fernaine de 
Carvalho, RG 24.575.806-9-SSP/SP, CPF/MF 273.435.958-81; (b) Fundo de Investimento Imobiliário - FII 
Brisa Renda Imobiliária, CNPJ 20.680.775/0001-62, regido pelas disposições contidas em seu Regulamento, pela Lei 
nº 8.668/1993, pela Instrução da (“CVM”) nº 472/2008, representado por sua administradora, BTG Pactual Serviços 
Financeiros S.A. DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23; (c) Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo 
Renda Corporativa, CNPJ 03.683.056/0001-86, representado por sua instituição administradora Rio Bravo Invens-
timentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade devidamente autorizada pela 
CVM para o exercício profissional de administradora de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório 
nº 6.044, de 12.7.2000, CNPJ 72.600.026/0001-81; Em conjunto, denominados “Sócios”. E ainda, (d) Otavio Uchôa 
Zarvos, RG 12.164.477-7-SSP/SP, CPF/MF 141.427.278-26. Mesa: Otavio Uchôa Zarvos - Presidente; Luiz Felipe Fer-
naine de Carvalho - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Saída dos 
Sócios: FII Brisa e FII Rio Bravo. (i.1) saída dos sócios FII Brisa e FII Rio Bravo (em conjunto denominados 
“Sócios Retirantes”) da Sociedade, cancelando as respectivas quotas parte de cada 1, sendo:(a) 7.122.247 quotas sociais, 
no valor total de R$ 71.222,47 da sócia FII Brisa, mediante reembolso; (b) 169.021.249 quotas sociais, no valor total de R$ 
1.690.212,49 da sócia retirante FII Rio Bravo, mediante dação em pagamento, conforme descrito adiante no item “iii.4”. (ii) 
Da Liquidação da Totalidade das Quotas das Sócias: Fii Brisa e Fii Rio Bravo. (ii.1) foi aprovado pelos 
Sócios, a liquidação da totalidade das quotas das sócias FII Brisa e FII Rio Bravo, sendo: (a) 7.122.247 quotas sociais, 
no valor total de R$ 71.222,47 da sócia FII Brisa; e (b) 169.021.249 quotas sociais, no valor total de R$ 1.690.212,49 da 
sócia FII Rio Bravo. (iii) Redução do Capital Social da Sociedade. (iii.1) Considerando o capital excessivo para 
a consecução do objeto social, sendo que a redução será formalizada por meio da assinatura e arquivamento da respectiva 
Alteração do Contrato Social na JUCESP, liquida-se neste ato a totalidade das quotas das sócias FII Brisa e FII Rio 
Bravo, conforme disposto no item (ii.1), acima. (iii.2) Reduz-se ainda, mediante o respectivo cancelamento, as quotas de 
titularidade da sócia Idea Zarvos, correspondentes a 1.789.090.819 quotas sociais, no valor de R$ 17.890.908,19. (iii.3) 
Diante das deliberações acima tomadas, fica, portanto, aprovada a redução do capital social da Sociedade do valor atual 
de R$ 29.015.187,41, dividido em 2.901.518.741 quotas sociais, para o valor total subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional de R$9.362.844,26, dividido em 936.284.426 quotas sociais, no valor de R$ 0,01 cada uma, distribuído 
entre os Sócios da seguinte forma: Sócio: Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda. Quantidade de 
Quotas: 936.284.426. Valor: R$9.362.844,26. Total - Quantidade de Quotas: 936.284.426. Total - Valor: 
R$ 9.362.844,26. (iii.4) Fica acordado que, em consequência da redução ora aprovada, o valor correspondente a partici-
pação da sócia FII Rio Bravo será liquidado pela Sociedade mediante a dação em pagamento dos seguintes bens imóveis, 
considerando seus valores de acordo com as respectivas quotas, para fins fiscais e tributários, feita pelo valor contábil de 
R$ 1.690.212,49, sendo expressamente adotado, portanto, o critério de valor contábil para pautar a restituição, conforme 
autorizado pelo artigo 22 da Lei nº 9.249/95, os quais  serão transferidos à Sócia FII Rio Bravo livres e desembaraçados 
de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas, penhoras, arrestos, sequestros, ações reais ou pessoais reipersecutórias ou hipotecas 
de qualquer natureza, correndo por conta dos mesmos, impostos e taxas, eventuais custos, emolumentos e tributos incidentes 
sobre a transmissão, conforme abaixo disposto: (a) para o sócio retirante FII Rio Bravo: fração ideal correspon-
dente a 14,282% do imóvel denominado Escritório Jardim 2C no valor de R$ 185.409,80; e imóvel 
denominado Escritório Jardim 3C no valor de R$ 1.504.802,69, objetos das matrículas nº 154.127 e nº 154.128, 
respectivamente, ambas do 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. (iv) Ingresso de Novo Sócio. (iv.1) Neste 
ato, a sócia Idea Zarvos cede e transfere, como de fato cedido e transferido tem, 1 quota, no valor correspondente à R$ 
0,01 à Otavio Uchôa Zarvos, RG 12.164.477-7 SSP/SP, CPF/MF 141.427.278-26, o qual ora ingresssa na Sociedade. 
(iv.2). Em decorrência das aprovações acima, o caput da Cláusula 4ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte 
redação: Cláusula 4ª: O capital social é de R$ 9.362.844,26, dividido em 936.284.426 quotas sociais, no valor nominal de 
R$ 0,01 cada 1, com direito a voto, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. O capital social está 
distribuído ente os sócios da seguinte forma: Sócios: Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda. Total de 
Quotas: 936.284.425. Capital Total: R$9.362.844,25. Percentual: 99,99%. Sócios: Otavio Uchôa Zarvos. 
Total de Quotas: 01. Capital Total: R$ 0,01. Percentual: 0,01%. Total - Total de Quotas: 936.284.426. 
Total - Capital Total: R$ 9.362.844,26.Total-Percentual:100%. (v) Autorizações e Ratificações: 
(v.1) os administradores e/ou procuradores da Sociedade, desde já ratificam os atos anteriormente praticados e ficam au-
torizados a tomar toda e qualquer medida necessária e conveniente para efetivação das deliberações ora aprovadas pelos 
Sócios. Encerramento: Nada mais. SP, 12/02/2021. Mesa: Otavio Uchôa Zarvos - Presidente, Luiz Felipe 
Fernaine de Carvalho. Secretário. Sócios: Idea Zarvos Planejamento Imobiliários Ltda., Luiz Felipe 
Fernaine de Carvalho. Fundo de Investimento Imobiliário - Fii Brisa Renda Imobiliária, representado por 
sua administradora, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, Fundo de Investimento Imobiliário 
Rio Bravo Renda Corporativa, representado por sua instituição administradora Rio Bravo Investimentos - 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sócio ingressante: Otávio Uchoa Zarvos. 
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 09 de abril de 20216

O assistente jurídico Kevin Augusto Batista de Moraes 
Noleto, 26 anos, conta que em 2013 chegou a abrir um 
processo para obtenção de sua CNH, mas precisou mu-

dar de cidade e a intenção de ter um documento de habilitação 
foi abandonada. 

Vale salientar que a decisão em não querer tirar a carteira 
de motorista não se deu por qualquer limitação física, in-
telectual ou financeira, mas sim porque Kevin, assim como 
muita gente hoje em dia, percebeu que uma CNH não lhe 
faz falta, pois ter um carro próprio não é uma necessidade 
e muito menos um sonho.

Opções como a de Kevin têm sido cada vez mais frequentes, 
principalmente entre os jovens. Dados do Denatran mostram 
que as emissões de CNHs, para condutores na faixa dos 18 a 
21 anos, caíram mais de 20% em três anos, passando de 1,2 
milhão para 939 mil habilitações, entre 2014 a 2017. 

Outro levantamento, feito pelo Ibope em 2019, aponta que 
apenas 27% dos homens e mulheres brasileiros com idade 
ate´ 25 anos têm CNH. Outra pesquisa, também de 2019 
e feita pela consultoria empresarial Deloitte, revela que 
56% dos jovens brasileiros das gerações Y e Z consideram 
dispensável possuir um automóvel no futuro.

“Antes até tinha a ideia de que precisava comprar um carro, 
pois entendia que era a melhor forma de locomoção que eu 
poderia ter. Mas analisando tudo, os gastos, o trabalho que 
teria com a manutenção, eu percebi que o carro seria na 
verdade uma limitação para mim, e gastaria bem mais do 
que os cerca de R$ 300 ou R$ 400 que gasto mensalmente 
com aplicativos de transporte”, conta Kevin. 

Definitivamente ele não está sozinho nessa lógica de que 
ter um carro próprio traz muito mais trabalho do que van-
tagens, como explica o arquiteto e urbanista Paulo Renato 
Alves. Segundo ele, muitos dos integrantes das gerações 
Y (nascidos entre meados dos anos 1980 e década de 90) 
e Z (nascidos após anos 2000) se adaptaram muito bem a 
ferramentas como os aplicativos de transporte e ao uso da 
bicicleta como meio de locomoção individual. 

Aumenta o número de pessoas que optam por não ter veículo próprio. Percepções diferentes das novas gerações, como o desinteresse 
em ter um automóvel, já impactam na ocupação dos espaços. Grandes cidades já permitem 

a construção de prédios inteiros sem obrigatoriedade de vagas para garagens.

Foto de cottonbro no Pexels

de consumo dos jovens de hoje irão, num futuro muito breve, 
impactar fortemente nas formas de ocupação dos espaços ur-
banos, na organização e qualidade de vida dos grandes centros.  

“Em São Paulo e em outras grandes cidades, já é permitida 
a construção de prédios sem a obrigatoriedade de se ter uma 
garagem. As ciclovias, embora num ritmo ainda lento, começam 
a tomar mais espaço nas avenidas dos grandes centros. Goiânia, 
inclusive, precisa levar este debate em seu Plano Diretor que 
está sendo revisado na Câmara”, sugere o urbanista.

Paulo também lembra que os jovens de hoje, em sua grande 
maioria, prezam muito mais a questão ambiental. “Na cabeça 
deles a emissão de CO2 pelos carros, por exemplo, já é algo 
bem condenável”, afirma. Embora não seja o principal motivo, 
Kevin admite que parte do seu desinteresse em ter um carro 
vem também de uma preocupação com o meio ambiente. 

“A minha opção em não ter um veículo também tem a 
ver com a questão ambiental, já que é um carro a menos 
na rua. Sei que essa minha escolha tem um impacto ainda 
pequeno, mas não deixa de ser uma contribuição”, escla-
rece o assistente judicial. Também lembra que as novas 
gerações já convivem com uma nova forma de organização 
dos espaços urbanos, onde se abandonou aquele modelo 
antigo de um único grande centro. 

“Hoje é diferente, temos vários centros, onde cada bairro 
ou microrregião acaba tendo sua autonomia em comércio, 
serviços e lazer. A pessoa, além de todo o comércio essen-
cial, tem perto de casa serviços de saúde, escolas públicas 
e particulares, academias, opções de lazer, e pode até 
trabalhar perto da residência”, explica.

Embora tenha um carro para a família, o empresário e 
educador financeiro Maurício Vono, de 36 anos, também 
aderiu à opção de não usar o veículo próprio como principal 
meio de locomoção. “Eu e minha esposa até temos condi-
ções de termos dois carros, mas avaliamos que seria um 
gasto desnecessário, já que um veículo só nos atende muito 
bem”, revela o empresário, que hoje tem como principal 
forma de locomoção os serviços transporte por aplicativo. 

Segundo ele, o carro da família fica com a esposa, que 
precisa se deslocar mais, devido ao trabalho mais distante. 
A opção de não ter o carro próprio como principal forma 
de transporte vem desde 2015, e ele diz não se arrepender. 

“Em 2015 eu decidi vender o carro que tinha, a princípio, 
para comprar um mais barato. Mas antes de comprar, decidi 
passar um mês sem usar carro e avaliar como seria minha rotina 
e se o custo valeria a pena, na época inclusive ainda não havia 
chegado em Goiânia o transporte por aplicativo, eu usava o táxi 
ainda. Passado um mês, mantive a decisão de não usar o veículo 
próprio e o dinheiro que reservei, usei para montar uma carteira 
de investimentos, que acabou me rendendo bem mais”, diz.

Para se adaptar melhor a essa sua escolha em não usar 
um automóvel próprio, Vono conta que precisou se adaptar 
um pouco em relação à sua logística diária, mas assegura 
que vale a pena, pois além de economizar, conseguiu fugir 
do estresse do trânsito. “O bairro em que moro é bem perto 
de onde trabalho, e isso foi uma escolha que fiz justamente 
pensando em percorrer menores distâncias. 

Também fiz uma escolha estratégica em relação à locali-
zação do meu escritório, que é próximo da minha casa, não 
um próximo que dê para ir a pé, mas o tempo de trânsito 
que pego usando o transporte por aplicativo ou indo de 
carona com minha esposa é muito curto. Portanto, a rotina 
fica realmente bem mais simplificada”, afirma.

“Hoje em dia você pode, a um toque do celular, pedir um 
carro que irá te levar na hora que quiser e para onde quiser, 
e você não tem que se preocupar com gasolina, com vaga 
para estacionamento, com risco de bater em alguém ou 
alguém bater em você. 

Então essa nova geração pensa o seguinte: “por que 
investir meu dinheiro suado num carro, em que terei que 
pagar todo ano licenciamento, IPVA, seguro, manutenção?” 
Pra eles, isso não faz sentido”, pontua o arquiteto. 

Kevin também percebe que essa necessidade maior em 
ter um carro vem muito da geração de seus pais. “Vejo que 
na cabeça das pessoas mais velhas está muito arraigada essa 
ideia de que o carro é uma necessidade da vida, e de que  a 
pessoa não está realizada enquanto não tiver um”, avalia. Para 
Paulo Renato, esses novos conceitos de vida e novos hábitos 
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O novo cenário 
da Indústria 4.0 
pós-pandemia

A pandemia 
está colocando a 
economia global na 
“corda bamba” e 
muito países estão 
enfrentando o perigo 
de uma recessão

A crise exige mu-
danças rápidas e 
poucas empresas 

poderão suportar esse 
novo cenário sem uma 
reestruturação profun-
da. Agilidade, escalabili-
dade e automação serão 
algumas das palavras-
chave nessa nova era de 
negócios, e as empresas 
que conseguirem reunir 
esses recursos serão as 
vencedoras. Confronta-
das com a maior crise 
sanitária e econômica da 
história recente, líderes 
de negócios foram obri-
gados a tomar medidas 
extraordinárias para 
proteger seus colabora-
dores e manter a conti-
nuidade dos negócios. 

Enquanto alguns lu-
tavam para manter as 
operações funcionando 
por conta da falta de 
funcionários ou de insu-
mos, outros precisavam 
reestruturar suas opera-
ções para acompanhar 
o repentino aumento 
na demanda, como no 
caso de suprimentos 
médicos. Muitos es-
pecialistas, de modo a 
avaliarem melhor a situ-
ação, estão dividindo o 
cenário em duas ondas. 
A primeira está associa-
da a questões de saúde 
e, a segunda, a ques-
tões econômicas, com 
movimentos que tanto 
têm levado ao prejuízo 
ou lucro em setores va-
riados e, também, a um 
processo de aceleração 
na adoção das tecno-
logias que marcam a 
Indústria 4.0.

Em entrevista à For-
bes, Satya Nadella, CEO 
da Microsoft, disse que 
“vimos dois anos de 
transformação digital 
em dois meses”. Diante 
de uma realidade onde 
tudo está distante, seja 
na vida pessoal ou na 
profissional, as tecnolo-
gias que impulsionaram 
a Indústria 4.0 estão 
“reaproximando” as 
pessoas e mantendo a 
continuidade dos negó-
cios. Se antes guerras 
e mudanças políticas 
aceleraram as revolu-
ções industriais, essa é 
a primeira vez que uma 
pandemia faz com que as 
indústrias invistam em 
tecnologias disruptivas 
para manter o fluxo de 
produção.

É hora de reavaliar 
e repensar os modos 
de consumo, forne-
cimento, interação e 
produtividade. Todas as 
empresas estão sendo 
obrigadas a se adaptar 
a uma nova realidade, 
e as tecnologias da 
Indústria 4.0 são parte 
integrante não apenas 
de como sobrevivere-
mos à pandemia, mas 
também de como exis-
tiremos em um mundo 
pós-pandemia. Melho-
rar a produtividade é 

uma das grandes metas 
da indústria, indepen-
dente da sua vertica-
lidade e as cadeias de 
suprimentos precisam 
agora se reconfigurar 
em tempo real. 

A combinação de re-
cursos escaláveis e ágeis 
definirá o sucesso no 
curto e médio prazo das 
empresas de todos os 
portes, permitindo que a 
produção seja dimensio-
nada conforme a deman-
da, com análises que 
avaliam a necessidade 
de um determinado 
produto e a disponibili-
dade de matéria-prima 
para sua fabricação, 
entre outras.  Uma das 
áreas que vem sendo 
altamente impulsionada 
pela Indústria 4.0 e cuja 
otimização será fun-
damental para manter 
a competitividade no 
cenário pós-pandemia 
é a de gestão de ativos. 

Cada vez mais a ma-
nutenção deverá estar 
baseada em plataformas 
inteligentes e integra-
das, analisando todas 
as informações sobre 
desempenho e confia-
bilidade enviadas por 
sensores para reduzir 
falhas, ações desneces-
sárias e paradas ines-
peradas. As indústrias 
estão se tornando cada 
vez mais flexíveis com 
a adoção de inovadoras 
tecnologias, que entre-
gam mais visibilidade 
e rastreabilidade de 
processos operacionais 
e produtivos.  Essas 
tecnologias reduzem a 
necessidade de inter-
venção manual, e os 
riscos de contaminação. 

Como a pandemia ain-
da é uma realidade, e 
não sabemos quando irá 
terminar, podemos dizer 
que a adoção das tecno-
logias da Indústria 4.0 
também não tem prazo 
para ser concluída. Se 
a pandemia nos ensi-
nou algo, certamente é 
como tudo pode mudar 
em apenas um ano. E se 
em 2020, o impulso na 
jornada rumo à Indús-
tria 4.0 foi tão forte, não 
é difícil imaginar como 
será em 2021. Segundo 
o documento “Propos-
tas para a retomada do 
crescimento Econômi-
co”, elaborado pela CNI 
adotar a inovação como 
forma de modernizar 
processos e produtos, 
é fundamental para ala-
vancar o crescimento da 
economia. 

Especialistas da CNI 
indicam que, para se 
conectar à Indústria 4.0, 
o Brasil deve aumentar 
os investimentos em 
pesquisa e desenvolvi-
mento de novas tecno-
logias. 

Com certeza sairemos 
desse período mais for-
tes e mais conectados 
como uma socieda-
de global, reavaliando 
continuamente a nos-
sa capacidade de res-
ponder ao inesperado, 
incorporando novas 
tecnologias.É esperar, 
e investir, para ver.

(*) - É gerente de 
produtos da Atech.

Alisson Castanho (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 09 de abril de 2021 7

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

É importante adotar proteção contra alterações de números de telefone e do SIM.

No  B r a s i l ,  f o r a m 
8.064.916 dados va-
zados. O próprio Face-

book confirmou o vazamento, 
dizendo que era o resultado de 
uma vulnerabilidade, a qual 
eles corrigiram em 2019. A 
Avast, líder global em priva-
cidade e segurança digital, 
alerta sobre o fato de que a 
perda do número de telefone 
associado com o e-mail pode 
permitir que os invasores 
preparem ataques de “troca 
de SIM” contra essas contas 
de e-mail. 

Com isso, os cibercrimi-
nosos redirecionam códigos 
baseados em SMS para os 
dispositivos que estão sob 
seu controle e, assim, buscam 
obter o acesso dos e-mails das 
pessoas que desejam atacar. 
O Gerente Sênior de Comu-
nicações de Ameaças Globais 
da Avast, Christopher Budd, 
explica que como as contas 
de e-mail incluem opções de 
redefinições do tipo “esqueci 
minha senha”, esta pode ser a 
maneira mais fácil, eficiente e 
eficaz para os cibercriminosos 
assumirem a vida digital das 
pessoas que estão na mira 
de seus ataques, primeiro se-
questrando a conta de e-mail 
e, em seguida, usando-a para 
assumir outras contas.

“A vulnerabilidade e o rou-
bo podem parecer ‘notícias 

Vazamento de dados: o que 
o usuário deve fazer hoje

Mais de meio bilhão (533 milhões) de dados pessoais dos usuários do Facebook, incluindo números de 
telefones, vazaram no ambiente online
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velhas’, mas os usuários do 
Facebook, cujos dados foram 
roubados em 2019, estão em 
maior risco agora. Tudo por 
causa desse vazamento e, 
por isso, devem tomar medi-
das hoje para se protegerem 
melhor contra ele”, destaca 
Christopher Budd, que tam-
bém recomenda aos usuários:
	 •	Remover o e-mail e o 

código SMS como op-
ções para recuperar a 
senha da sua conta. O 
usuário que tinha a sua 
conta no Facebook com 
o número do telefone 
registrado em 2019 deve 
remover imediatamente 
seu e-mail ou a opção de 
código SMS como método 
de recuperação de senha 
da conta e passar a usar 
um aplicativo autentica-
dor como os oferecidos 

pela Microsoft e pelo 
Google. Um aplicativo 
autenticador pode mitigar 
o risco de troca de SIM: 
ele remove o número do 
telefone celular ou SMS da 
questão completamente.

	 •	Tenha cuidado redo-
brado com as men-
sagens por SMS. As 
pessoas também enfren-
tam um risco maior de 
tentativas de phishing 
via mensagens de texto, 
às vezes chamadas de 
“Smishing”. Assim, é es-
sencial que todos sejam 
extremamente cautelosos 
com as mensagens SMS 
que receberem após o 
vazamento de dados.

O especialista da Avast 
ainda alerta que pessoas 
como políticos, funcionários 

do governo, da polícia ou mi-
litares, podem ser potenciais 
alvos de ataques e, por esta 
razão, é recomendado que 
mudem o número do telefone. 
Adicionalmente, é importante 
adotar proteção contra altera-
ções de números de telefone 
e do SIM. 

“Àqueles que são alvos de 
valor particularmente alto é 
recomendável ter a prática de 
mudar o número do telefone 
celular regularmente (mas 
não em um cronograma previ-
sível). É importante notar que 
o Serviço Secreto dos Estados 
Unidos supostamente fez isso 
pelo então presidente Donald 
Trump como uma tática de 
segurança, já que ele costu-
mava usar telefones celulares 
comerciais”, completa. Fon-
te: (https://blog.avast.com/
pt-br).

Eduardo Villela (*)

Será que os nascidos em 2020 precisarão 
se preocupar em guardar dinheiro para a 
faculdade ou ficarão no dilema de qual curso 
devem escolher? 

Essas são perguntas que estão sendo feitas 
por acadêmicos, educadores, executivos e 
empresários em todo o mundo. Cursos como 
engenharia civil e medicina, provavelmente, 
sofrerão poucas mudanças, mas as áreas de 
administração, tecnologia e comunicação, 
por exemplo, já vivem uma transformação. 

É o que defende Eduardo Villela (*), “o 
modelo universitário tradicional está em 
decadência, basta ver o crescimento de 
cursos online.” Em 2020, o aumento nas 
compras de cursos online ultrapassou os 
200%, segundo levantamento do portal 
Cuponomia. Os cursos online são em sua 
maioria voltados para o desenvolvimento 
profissional. 

De acordo com a plataforma Udemy, entre 
os cursos mais procurados estão: habilidade 
em comunicação, mindset de crescimento e 
redes neurais. Por conta da impossibilidade 
em promover treinamentos presenciais, as 
empresas também estão recorrendo aos 
cursos virtuais para aperfeiçoar os seus 
funcionários. 

Eduardo defende que esse cenário se 
manterá após a pandemia. “Essas mudanças 
já podem ser vistas no mercado de trabalho, 

o foco no desenvolvimento de competências 
e habilidades está sendo priorizado em 
relação à formação acadêmica, que é mais 
orientada ao desenvolvimento da técnica. 

Num futuro não longínquo, grande parte 
dos cursos de longa duração vão ser substi-
tuídos por cursos rápidos, virtuais e presen-
ciais e muito focados na prática.”, defende 
Villela, que, além de assessorar pessoas, 
famílias e empresas na estruturação, escrita 
e publicação de seus livros, também orienta 
seus clientes na construção de plataformas 
de conhecimento que envolvem livros, 
cursos e treinamentos online integrados . 

Outro exemplo dessa mudança é a Sin-
gularity University, universidade americana 
sediada em uma base da NASA. A insti-
tuição oferece especializações, cursos de 
férias e workshops. Entre os diferenciais 
da Singularity em relação à uma faculdade 
tradicional está o tempo de duração dos 
cursos, o conteúdo programático e os valo-
res. O objetivo da Singularity é transformar 
pessoas e organizações, promovendo o 
conhecimento necessário para enfrentar 
os dilemas globais. 

Além dos cursos virtuais e presenciais 
de curta duração, visando a aplicação do 
conhecimento na prática do dia a dia e o 
desenvolvimento de capacidades diversas, 
os livros são ferramentas que também estão 
transformando o mercado da educação. 

Os livros possibilitam uma aprendizagem 
acelerada, permitindo uma formação auto-
didata, no tempo e na necessidade do leitor. 
Segundo Villela, 

“Se você precisa aprender os fundamentos 
de determinado tema que será importante 
para melhorar seus resultados no trabalho e/
ou na vida pessoal, o livro é uma das melho-
res ferramentas para isso. A concentração 
necessária e a capacidade de raciocínio 
e reflexão que a leitura exige fazem com 
que você forme novas conexões neurais 
no cérebro e absorva o conhecimento com 
eficácia.” 

Hoje as editoras brasileiras oferecem uma 
variedade imensa de livros de praticamente 
todos os assuntos. Assim, será difícil não 
encontrar títulos relacionados ao seu tema 
de interesse. Villela ainda destaca que o 
aprendizado por meio da leitura de livros 
pode ser potencializado “quando você 
monta um grupo de leitura, por exemplo, 
na sua empresa. 

Funciona assim: 5 a 10 pessoas vão ler o 
mesmo livro num prazo combinado e farão 
pelo menos duas a três reuniões de 30 a 45 
minutos para trocar experiências e discuti-
rem os principais insights e aprendizados 
com a leitura. Isso é valioso pois acontece 
também o aprendizado em grupo.” 

(*) - É Book Advisor e assessora pessoas, famílias e 
empresas na escrita e publicação de seus livros. 

Aprendizado online e livros estão mudando a 
educação e o mercado de trabalho
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Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial
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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:

O pretendente: JOSÉ RAFAEL INACIO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/03/1982, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Inacio da Silva Filho e de 
Elisabete Inacio da Silva. A pretendente: MONIQUE ZAGO, profissão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 13/01/1992, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Carlos Edmar Zago 
e de Lilian Andréa Pereira Zago.

O pretendente: ANDERSON WENDLAND VENÂNCIO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 09/04/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Venancio Filho 
e de Edna Wendland Venâncio. A pretendente: FERNANDA GUIMARÃES DE FREITAS, 
profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, 
data-nascimento: 07/10/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Manoel Nascimento de Freitas e de Vanete Guimarães de Freitas.

O pretendente: CESAR KIYOSHI FUGITA, profissão: designer gráfico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/12/1988, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Eizo Fugita e de Alice Fugita. A pretendente: 
MAYARA BARRO ACIOLI DE OLIVEIRA, profissão: administradora de empresa, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/02/1997, residente 
e domiciliada na Brasilândia, São Paulo, SP, filha de Luiz Acioli de Oliveira e de Vera 
Lucia Barro de Oliveira.

O pretendente: LUCAS RANALLI DE MATOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/03/1997, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valmir Batista de Matos e de Silvana 
Ranalli de Matos. A pretendente: DARA SANTIAGO DE CARVALHO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
24/10/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Gerson 
Pascoal de Carvalho e de Noemí Santiago de Carvalho.

O pretendente: RENAN ALVES DE CARVALHO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 14/07/1988, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Joaquim de Carvalho e 
de Noemia Alves de Carvalho. A pretendente: SUELLEN ROSA DA SILVA, profissão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
10/03/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Douglas 
Inacio da Silva e de Simone Rosa.

Um edifício considerado “doente” pelo ar interno que 
possui não é mais aquele em que as pessoas pegam uma 
gripe de vez em quando. Com a pandemia causada pelo 
novo Coronavírus, o debate sobre a qualidade do ar in-
terno se intensificou. Antes, apenas os setores de saúde 
tinham um cuidado maior com o tema. “As tecnologias 
para manter a qualidade do ar já existem há algum tem-
po, mas víamos maior utilização em hospitais e alguns 
setores da indústria. 

A partir de agora, a tendência é que tecnologias efi-
cientes para inativação de vírus e bactérias sejam im-
plementadas em maior volume”, destaca Rafael Dutra, 
engenheiro de aplicação da Trane, líder mundial em 
soluções de climatização para ambientes corporativos e 
residenciais. O profissional ressalta que a utilização de 
lâmpadas UV na aplicação em serpentinas e dutos para 
desinfecção de ambientes é comprovadamente eficaz 
para inativação de vírus e bactérias. 

“As lâmpadas UV atuam sobre uma superfície que tem 
algum tipo de metal que chamamos de catalisador. A 
interface do ar com o catalisador começará a produzir 
substâncias chamadas de hidroxilas, o radical OH. Ele é 
de curta duração na atmosfera mas é exatamente como 
a natureza faz para realizar a limpeza do ar. O OH, basi-
camente a molécula da água sem o hidrogênio, combina 
com a capa de microrganismos como vírus e bactérias e 
os anulam, sendo capazes até de eliminar alguns odores. 
Esses radicais se combinam com compostos orgânicos 
voláteis”, aponta Dutra. 

O profissional chama a atenção para que o instalador 
de lâmpadas UV tome cuidado pois há uma radiação 
perigosa para os olhos e a pele. Ele precisa estar de-
vidamente protegido com Equipamento de proteção 
individual (EPI). As lâmpadas têm o potencial de 
deteriorar o plástico e, por isso, a aplicação é apenas 
recomendada em centrais de ar de ambientes de maior 
proporção. O tipo de ambiente, como ele é ocupado, 
se há dutos ou não irá determinar o que poderá ser 
instalado naquele espaço. 

Falar na redução da presença do Coronavírus pro-
priamente ainda é cedo, pois os estudos ainda estão em 
andamento. Mas é certo que essas tecnologias e técnicas 
de aplicação contribuem para um ambiente menos pro-
pício para este tipo de vírus. Quanto mais tecnologias 
associadas, melhor. Filtragens mais finas, maiores taxas 

Wanderson Leite (*)

Não há como negar que 
ainda vivemos um 
cenário econômico 

devastador e incerto para 
a maioria dos empresários. 
Contudo, mesmo diante de 
tantos desafios, o setor con-
seguiu driblar suas dificul-
dades e projetar seu maior 
crescimento em oito anos 
– feito conquistado graças 
aos altos investimentos em 
tecnologias de ponta, como 
o Big Data e a digitalização 
dos processos internos.

Esses investimentos se 
tornaram a melhor estraté-
gia em meio a um mercado 
de trabalho marcado pela 
transformação digital e, prin-
cipalmente, para acordar um 
setor que estava adormecido 
há tanto tempo. Foi somen-
te graças a essas tecnolo-
gias que a máquina pesada 
que tínhamos antigamente, 
marcada por processos 
lentos e alto desperdício de 
materiais, se transformou e 
modernizou, dando espaço 
para processos mais ágeis e 
econômicos.

O futuro do setor está na continuação 
de investimentos nessas tecnologias.

O que esperar da construção 
civil em 2021?

O que podemos esperar do futuro da construção ainda em um ano marcado pelas enormes dificuldades 
impostas pela pandemia? 

Como resultado desses 
investimentos, projeções 
divulgadas pela Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic) estipu-
lam que o Produto Interno 
Bruto da construção civil 
deva conquistar um avan-
ço de 4% este ano – feito 
incrível se analisarmos que 
o setor sofreu uma grande 
retração causada pela pan-
demia e uma alta em seus 
insumos em 2020.

Em um ano ainda marcado 
pela pandemia, o futuro do 
setor está, sem dúvida, na 
continuação de investimen-
tos nessas tecnologias – que 
trazem maior eficiência em 
seu dia a dia e contribuem 
para uma redução de des-
perdícios de tempo e de 
materiais. A construção civil 
está mais revigorada do que 
nunca, e ter informações em 
tempo real é a grande chave 
para seu crescimento.

(*) - É CEO da Prospecta Obras. 
Formado em administração de 

empresas pelo Mackenzie, ele também 
é fundador das empresas ProAtiva, 

app de treinamentos corporativos 
digitais, e ASAS VR, startup que leva 

realidade virtual para as empresas.
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Na prática, o uso de fer-
ramentas como Big Data e 
o Building Information Mo-
deling (BIM) cria uma ponte 
entre quem vende e quem 
compra, possibilitando e 
facilitando uma conexão que 
antes, muitas vezes era difi-
cultada. Por parte do setor, 
essas tecnologias permitem 
que ele disponha de informa-
ções em tempo real para que 
possam tomar decisões mais 
rápidas e assertivas, e saber 
de fato quanto está sendo 

investido em uma obra. 
Do outro lado, o consumi-

dor final também é benefi-
ciado, uma vez que consegue 
ter uma maior clareza de 
informações, acompanhar 
o andamento das obras e 
ter uma maior praticidade 
em processos facilitados 
pela realidade virtual – po-
dendo realizar tours online, 
visualizar plantas em 3D e, 
até mesmo, morar em resi-
dências mais automatizadas, 
por exemplo.

Tecnologias capazes de combater vírus 
e bactérias em ambientes fechados

de vazão do ar externo, dessa forma, a concentração de 
vírus no ambiente ocupado diminui. 

A RGF, parceira da Trane, já possui documentação 
que comprova a eficácia de sistemas na diminuição da 
concentração do Coronavírus no ambiente. A Trane 
pode auxiliar os clientes na avaliação da qualidade do 
ar interno dos ambientes. Uma avaliação geral do tipo 
de ar-condicionado e aplicação é verificada em quatro 
pilares: renovação, exaustão, controle de temperatura 
e umidade. A investigação é no sentido de saber o quão 
aderente aquele projeto está destes parâmetros. 

A empresa apresenta um diagnóstico completo para o 
cliente saber o que ele pode fazer para melhorar aquele 
espaço e se a instalação é capaz de proporcionar um 
ambiente saudável, quantas renovações de ar são reco-
mendadas e orientam a desativar tecnologias que são 
voltadas para economia de energia, mas que reduzem 
a taxa de ar externo. Instruções que devem ser feitas 
para mitigar os problemas e retomada das atividades na 
época de pandemia da Covid-19. 

Essa comunicação ajuda a reduzir os problemas de 
informações falsas, como a de desligar aparelhos de ar-
condicionado, ligar ventiladores, tudo isso com a intenção 
de diminuir a transmissibilidade de vírus e doenças, mas 
sem a menor base teórica. 

Fonte e mais informações: (www.trane.com/commer-
cial/latin-america/br/pt.html). 

A tendência é que tecnologias eficientes para inativação de 
vírus e bactérias sejam implementadas em maior volume.
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Este ano será marcado pelo uso de tecnologias para auxiliar a 
tomada de decisão em diversas empresas.

Fabrício Santos (*)

A pandemia causada pela 
Covid-19 mostrou a todos 
a necessidade de estarmos 
mais preparados para cená-
rios adversos e repentinos. 
A adaptação consiste justa-
mente em conseguir anteci-
par esses momentos críticos. 
Em um mundo globalizado, 
com trocas comerciais, isso 
seria extremamente positivo. 
Imagine conseguir prever 
uma mudança que impacta 
na compra de matéria-prima 
ou até cataclismas que inter-
ferem em rotas de entrega. 
Felizmente, isso já é possível 
nos tempos atuais. A Inteli-
gência Artificial (IA), a partir 
do Big Data, contribui para 
a análise de variações que 
apontam riscos. 

A partir dessas informa-
ções é possível estabelecer 
algo mais próximo da real 
dimensão do problema, enga-
tilhar medidas de contenção 
e traçar soluções para não 
parar nenhuma operação de 
distribuição, por exemplo. 
Este ano,  será marcado 
pelo uso de tecnologias para 
auxiliar a tomada de decisão 
em diversas empresas. A 
Inteligência Artificial, o Ma-
chine Learning, o Big Data e 
Analytics são tecnologias que 
mais interessam os chefes de 
informação (CIOs), de acor-
do com a pesquisa State of 
the CIO, realizada pelo IDG 
Research. 

Hoje, a maioria das em-
presas têm suas análises 
baseadas em tempos fixos e 
dados pré-selecionados. Com 
a IA, entretanto, as análises 
podem ser mais dinâmicas e 
muito mais rápidas. Acessar 
dados atualizados de índice 
de casos de Covid-19 em um 
determinado local, por exem-
plo, possibilitaria mudar a 
estratégia de entrega para 
um processo mais autônomo. 
Claro, esse é um cenário mais 
futurista, mas, com dados ins-
tantâneos e até procurando 
prever o cenário de 14 dias à 
frente, a logística poderia se 
redesenhar para não parar 
seu atendimento. 

Entre as tecnologias de IA 
aplicadas à logística que po-
deriam atender este cenário 
estão veículos autônomos de 
grande porte, drones autôno-
mos, modelos matemáticos de 
previsão de demanda e robôs 
para atividades em centros de 
distribuição. Quando falamos 
de IA na logística podemos 
citar vários benefícios. Com 
uma maior quantidade de 
dados disponíveis a uma 
velocidade de processamen-
to muito maior, temos uma 
melhoria na tomada de deci-
sões, que passa a considerar 
diversos critérios, que antes 
eram secundários ou sequer 
apareciam nas análises feitas 
pelos gestores. 

Isso acontece porque o Big 
Data consegue lidar com mui-
to mais informações e realizar 
predições, como uma rota 
mais eficiente considerando 
situações que estão aconte-
cendo naquele momento e 
com uma base histórica de 
cenários similares. Com uma 
maior qualidade e velocidade 
nas análises também vem o 
benefício da redução de falhas 
humanas nos processos. Ima-
gine, por exemplo, o ganho de 
assertividade nos processos 
de separação, que, mesmo 

em um cenário com opera-
dores humanos na atividade, 
consegue direcionar uma 
rotina de ações mais precisa 
para que cada pessoa ganhe 
produtividade. 

E, ao considerarmos a 
tecnologia de ponta, temos a 
substituição de pessoas por 
robôs nas rotinas do arma-
zém, reduzindo acidentes, 
além de praticamente anular 
os índices de erros. Adicio-
nalmente, a IA pode definir 
o melhor operador para um 
tipo de tarefa após analisar 
o histórico de produtividade 
dos funcionários que realizam 
aquela atividade e cruzando 
com determinado produto. 
Isso torna todas as ações 
mais assertivas e impacta 
positivamente os resultados 
da empresa. 

Ao inserirmos automações 
e Inteligência Artificial nos 
processos logísticos, o tem-
po médio de atendimento 
também é reduzido. Assim, o 
processamento de entregas, 
que levava dias, ou até se-
manas, passa a ser feito em 
horas, com todos os centros 
de distribuição, dark stores 
e outros modelos de estoque 
conversando entre si para 
antecipar ao máximo o tempo 
da entrega. Isso só é possível 
graças a uma análise constan-
te de IA dos pedidos recebidos 
e a formação de novas rotas 
visando diminuir o tempo e o 
custo logístico das entregas. 

É praticamente impossível, 
ou muito trabalhoso, realizar 
essas tarefas apenas com a in-
teligência humana. A soma de 
todos os benefícios abordados 
seria a redução drástica do 
custo logístico. Cada empresa 
teria um modelo personaliza-
do e conectado, considerando 
diversos modais e tipos de 
operações para conseguir 
chegar até seus clientes, e 
também para que seus for-
necedores cheguem até eles. 
Seria possível até mesmo a 
sugestão de compartilhamen-
to de recursos de forma mais 
inteligente e dinâmica. 

Hoje, grandes indústrias, 
distribuidores, varejistas e 
portos já estão adotando não 
apenas automações em seus 
processos produtivos, como 
também a Inteligência Artifi-
cial preditiva, robôs e outros 
modelos mais complexos para 
acelerar a produtividade. 
Quem sabe em alguns anos 
não veremos mais centros 
de distribuição automati-
zados, veículos autônomos 
e algoritmos cada vez mais 
precisos para remover ativi-
dades perigosas, aumentando 
a segurança nos processos 
logísticos. 

Para que a IA se torne uma 
realidade também para pe-
quenas e médias operações 
é preciso que haja o barate-
amento de tecnologia. Um 
maior apoio do governo no 
plano de desenvolvimento 
da Indústria 4.0 no Brasil 
contribuiria para que mais 
software houses passassem 
a adotar Inteligência Artificial 
em seus sistemas, além de 
contar com mais profissionais 
capacitados, que hoje acabam 
seguindo seu caminho para 
fora do país. 

(*) - É especialista em logística 
da MáximaTech e da onBlox, 

desenvolvedoras de soluções para 
força de vendas, e-commerce, 

trade marketing e logística para a 
cadeia de abastecimento. 

Inteligência Artificial 
na logística: um futuro 

não tão distante
maxtonlogistica.com/reprodução
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