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O Brasil 
precisa 
de mais 
vacinas, 
inclusive 
contra a falta 
de cidadania
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A onda 
do meio 
da pirâmide
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As empresas familiares ajudam a impulsionar a economia global e 
são responsáveis pela maior parte do PIB e dos empregos gerados. No 
entanto, para as famílias que desejam repassar seus negócios para a pró-
xima geração, há uma infinidade de desafios, principalmente tributários, 
cada vez mais complexos. Essas são algumas conclusões da pesquisa 
"Monitor tributário global de empresas familiares 2020" (Global family 
business tax monitor 2020, em inglês), conduzida pela KPMG.  

Empresas familiares enfrentam desafios 
tributários cada vez mais complexos

No final de 2020, o Gartner divulgou a previsão de que a receita mundial 
com Robotic Process Automation (RPA) será de aproximadamente US$ 
2 bilhões em 2021. Esse número representa um aumento de 19,5% em 
relação a 2020.  O Instituto ainda afirma que o segmento deve crescer 
em taxas de dois dígitos até 2024. É fácil entender o porquê: um pro-
jeto de RPA colabora muito com a melhora da qualidade, velocidade e 
produtividade dos Contact Centers .  

Como realizar um projeto de Robotic Process 
Automotion eficiente

Pandemia, preços nas alturas, economia estagnada, preocupação com 
a saúde, foram os motivos que impulsionaram dois amigos a abrir um 
negócio próprio juntos. A ideia inicial era ser um clube de vantagens, 
que maturou para um serviço que pretende somar na qualidade de 
vida das pessoas, seja na saúde, seguros, assistência veicular, lazer, 
cuidados com o pet, cursos, crédito consignado, descontos em viagem 
e até eventos culturais, assim nasceu a Meu Clube Care, uma startup 
que pretende revolucionar a economia criativa com descontos em saúde 
e nos mais variados serviços. Conheça mais sobre esse negócio.  

Clube de descontos para fomentar a economia 
em tempos de pandemia

Foto de Ron Lach no Pexels

Negócios em Pauta

Itália homenageia FEB em Pistoia
Um monumento dedicado à memória das enfermeiras e da equipe 

médica da Força Expedicionária Brasileira (FEB), foi inaugurado 
na última sexta-feira (23) na Piazza della Resistenza, em Pistoia. A 
iniciativa foi organizada pela associação Linea Gotica Pistoiese Onlus 
e pelo Exército Brasileiro em homenagem aos profissionais de saúde 
que ajudaram os feridos de guerra no primeiro hospital de campanha 
criado na cidade italiana, em 1944. Durante o evento, a medalha "Tributo 
alla FEB" também foi afixada na faixa municipal de Pistoia, onde está 
o Monumento Votivo Militar, construído no local que abrigava o antigo 
cemitério de pracinhas. O monumento é feito de mármore bruto com 
uma base de pedra. O canteiro de flores foi realizado com terra bra-
sileira, enquanto as placas comemorativas foram feitas de metal com 
acabamento acetinado. A FEB chegou à Itália em setembro de 1944, 
em um dos momentos mais críticos da guerra. As primeiras lutas evi-
denciaram a equipe médica brasileira, que contou com 73 voluntários 
(ANSA).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Evolução da transformação digital durante a 
pandemia em evento virtual

@A FICO, líder mundial em software de decisão e análise preditiva, realiza 
de 26 a 30 de abril o evento virtual Sucesso Alcançado: Transformação 

Digital Realizada, que vai abordar as soluções encontradas por empresas 
em todo o mundo para se reinventar diante do cenário de incertezas gerado 
pela pandemia da Covid-19. O evento, que é gratuito e totalmente virtual, se 
concentrará em abordar as melhores práticas adotadas e as lições aprendidas 
por empresas que não apenas sobreviveram, mas prosperaram durante a 
pandemia. As apresentações vão destacar o poder da transformação digital 
na construção de uma base de negócios voltada para o futuro. Esta edição 
é a terceira de uma série de Eventos Virtuais promovidos pela FICO para 
permitir que as empresas globais compartilhem as melhores práticas para uma 
abordagem voltada ao cliente com foco na transformação digital e no poder 
da análise preditiva (https://events.fico.com/digital-transformation?utm_
source=social&utm_medium=social_platforms&utm_campaign=april_VE). 

 Leia a coluna  completa na página 2
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Dentro da realidade de qualquer 
empresa, a gestão é o pilar central 
para que as atividades sejam 
conduzidas de forma organizada 
e funcional, preservando a 
participação de todos os envolvidos 
na rotina operacional. 

Reinaldo Nagao (*)

No contexto jurídico, ao nos aprofundarmos 
no dia a dia dos escritórios de advocacia, a 

importância desse aspecto interno também é 
decisiva para o sucesso do negócio e a angariação 
de novos clientes.

 
O conceito de gestão jurídica acopla todos os 

departamentos e seus respectivos processos, 
desde a criação de um planejamento estratégico 
para a área de marketing e relacionamento 
com o cliente. 

Dessa forma, abordar o tema por meio de 
uma visão macro sobre o assunto, considerando 
a governança como um todo, é imprescindível 
para os que buscam potencializar seus resulta-
dos e, principalmente, consolidar suas marcas 
em um mercado cada vez mais exigente e em 
constante evolução.

 
Nesse sentido, alguns tópicos podem servir 

de base para que ocorra uma verdadeira trans-
formação no que diz respeito à gestão jurídica 
dos escritórios brasileiros.

 
1. A importância de um alinhamento 

estratégico coeso - A organização é a base 
primária para que projetos, tarefas, hábitos, 
funcionem com harmonia e exatidão. Não há 
como esperar que as equipes trabalhem adequa-
damente se não houver nenhuma movimentação 
com o intuito de estabelecer um alinhamento 
interno bem resolvido, com funções designa-
das com coerência para que os colaboradores 
tenham total tranquilidade na hora de exercer 
suas maiores aptidões.

 
Por mais simplório que possa parecer à primeira 

vista, essa é uma iniciativa que traz controle e 
claridade para o gestor tomar melhores decisões, 
sempre de acordo com a realidade de seu escritó-
rio, bem como as demandas do mercado jurídico.

 
2.   Compliance é quesito obrigatório - Trans-

parência, consentimento e respeito às normas 

Os cinco pilares de uma gestão jurídica de sucesso
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EM ANO DE 
CREsCIMENTO 
RECORDE PARA 
E-COMMERCE
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NúMEROs RECORDEs

legais. Esses são preceitos contundentes do 
que se entende por Compliance no ambiente 
empresarial. Em termos práticos, isso implica 
em uma abordagem responsável sobre os dados 
armazenados, com ferramentas capazes de 
garantir a integridade desses materiais.

 
Na teoria, é muito mais fácil discutir o impac-

to positivo da conformidade, porém o desafio 
repousa em transmitir esses princípios para o 
dia a dia de trabalho, refletindo em uma nova 
concepção de cultura organizacional. O gestor 
deve se apoiar em um conjunto de ações que 
visem aderir à responsabilidade social e o cum-
primento de regras previstas na legislação. No 
fim, o Compliance se configura em um diferencial 
competitivo que não pode ser descartado.

 
3.   Como anda a comunicação de seu escritó-

rio? - Se por um lado o alinhamento estratégico 
é primordial para que os profissionais consigam 
desempenhar suas funções, de nada adiantará se 
o sistema de comunicação interna se encontrar 
fragilizado.

 
Interatividade, feedback, acesso democrático 

a dados importantes para melhores decisões 
são elementos que tornam possível um suporte 
recíproco entre os departamentos. Logo, o maior 
beneficiado será o próprio escritório.

 
4.   Cuidar das pessoas é cuidar do negócio - In-

vestir em ferramentas inovadoras, tecnologia, entre 
outros componentes que distinguem um negócio de 
seus concorrentes, é um sinal bem-vindo de que os 
tempos mudaram e o escritório de advocacia não se 
manteve alheio em meio à onda tecnológica. Dito 
isso, essa não é a única frente que carece de uma 
atenção especial por parte do gestor.

As pessoas são e sempre serão os maiores 
aditivos de qualquer organização. São elas as 
grandes responsáveis por formar um fio condu-
tor que levará determinado negócio ao sucesso. 
Dentro da rotina de um escritório jurídico, que 
tende a ser caótica e extremamente dinâmica, é 
preciso se atentar às necessidades dos colabo-
radores e oferecer uma estrutura robusta para 
que a produtividade seja preservada.

 
5.   Atenção no relacionamento com o cliente 

- Oferecer serviços diferenciados é um objetivo 
compartilhado por muitos. No entanto, hoje em 
dia, esse não é o único fator a ser considerado na 
hora de conquistar novos clientes. É necessário 
ir além, e isso vai de encontro à importância de 
proporcionar uma jornada enriquecedora para 
o usuário, compreendendo as particularidades 
apresentadas por cada um.

 
O advogado lida com pessoas a todo instante, 

majoritariamente, com temas sensíveis e delica-
dos sob uma ótica geral. Por isso, é indispensável 
que o profissional do Direito tenha insumos 
para acompanhar as demandas do público que 
se procura atingir, sempre sob o princípio de 
conceitos éticos e o respeito à natureza humana.

 
Para finalizar, destaco que não existe uma fór-

mula exata para que uma gestão jurídica obtenha 
sucesso. Entretanto, é possível afirmar com certeza 
e segurança de que esses tópicos, se trabalhados 
com seriedade e atenção, podem transformar 
a perspectiva estratégica e indicar um caminho 
promissor para os escritórios de advocacia.

 
(*) - É Sócio na FNCA Advogados. Formado em Direito, 

o executivo possui mais de 12 anos de atuação no 
mercado, com especialização no departamento de 

Direito Tributário (www.fnca.com.br).

Negado prazo maior
O ministro Ricardo Lewandowski, 

do STF, negou ontem (26) um pedido 
da Anvisa para suspender o prazo de 
análise sobre pedidos de importação 
da vacina Sputnik V, desenvolvida na 
Rússia contra a Covid-19. O ministro 
determinou que a Anvisa analisasse em 
30 dias um pedido do Maranhão para 
importar a vacina, que já é utilizada 
em países como a Argentina, mas cujo 
uso, emergencial ou definitivo, ainda 
não foi autorizado no Brasil. O prazo se 
encerra nesta semana (ABr).
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