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Sociedades 
"cheque em 
branco" podem 
chegar ao 
Brasil em breve

Por Eduardo Moises
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A tecnologia e a ciência têm ganhado cada vez mais espaço no 
mercado de trabalho e nas apostas de profissões do futuro. Esco-
lher uma profissão é pensar a longo prazo, entender para onde os 
hábitos de consumo, a sociedade e a economia estão indo. E como 
você poderá participar das melhores oportunidades no futuro. 
Só a graduação significa 4 anos inteiros de dedicação e alteração 
no mercado de trabalho. Sendo essencial levar muitos pontos em 
consideração.  

Dez opções de carreira para quem deseja 
trabalhar com tecnologia

De acordo com a pesquisa global Riscos Corporativos de Segurança 
de TI da Kaspersky (2020), apenas 10% das empresas brasileiras 
que sofreram um incidente de segurança com vazamento de dados 
conseguiram detectá-lo instantaneamente. As demais organizações 
demoraram poucas horas (22%), até 24 horas (18%) ou detectaram 
após dias, semanas ou meses (48%). Este cenário é preocupante e 
mostra que as equipes de segurança não contam com as condições 
mínimas para evitar um vazamento.  

O que George Clooney tem a ensinar sobre 
proteção de dados? 

O e-commerce brasileiro deve crescer 26% em 2021, segundo previsão 
realizada pela Ebit/Nielsen. E o faturamento previsto para este ano é 
de  R $110 bilhões. Esses resultados positivos são causados pelo forta-
lecimento das lojas e marketplaces, além da melhora na logística, que 
possui cada vez mais agilidade nas entregas. Um dos responsáveis pela 
melhora nas entregas é o fulfillment, que oferece diversas vantagens aos 
empreendedores, como diminuição de custos, processo de recebimento 
até pós-venda e fidelização dos clientes.  

Seis etapas fundamentais do Fulfillment

Freepik

Negócios em Pauta

Qualidade da água
Rufino de Castro Gavião, nascido em 1823, em Cabo Verde (MG), 

próximo da cidade de Águas da Prata (SP), ultrapassou as barreiras 
de uma época pré-abolição da escravatura e trabalhou como alfaiate, 
dentista, curador, e vereador. Praticante de caça, Rufino caminhava 
atrás de animais na Fazenda do Alegre, quando, com sede, bebeu de 
um filete de água que descia da serra e percebeu que a água deixava um 
depósito de sal. Constatou que, depois de um tempo, não sentia mais 
indisposições de estômago, que antes eram frequentes. Os engenheiros 
que trabalhavam na construção da Estrada de Ferro Mojiana e os colonos 
da fazenda também passaram a beber da água. Rufino faleceu em 1898 
e não chegou a ver a grandiosidade que sua descoberta teve. Apenas na 
década de 1910, um laboratório de São Paulo foi até a região e verificou 
que a água alcalina dali tinha mineralização semelhante à de Vichy, na 
França. O mural, idealizado pelos artistas Cusco Rebel e Ricardo Braga, 
tem 187 m², foi pintado na fábrica da Águas da Prata, empresa com mais 
de 140 anos de tradição e qualidade no envase de água mineral (www.
aguasprata.com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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MáximaTech Show 2021 discute estratégias 
digitais para o atacado distribuidor

@A MáximaTech, empresa especializada em soluções de tecnologia 
para a cadeia de abastecimento, reunirá, nas manhãs dos dias 6 

e 7 de maio, lideranças como Associação Brasileira de Atacadistas e 
Distribuidores de Produtos Industrializados (ABAD), ABGroup, Cabral 
& Sousa, Compex, Contém Alimentos, SuaviPan e Logplace para dis-
cutir os caminhos para a inovação da cadeia de abastecimento. Na sua 
segunda edição, o MáximaTech Show, evento que acontece de forma 
on-line e gratuita, abordará temas como a definição de prioridades para 
a reestruturar o negócio, a importância da estratégia logística como um 
investimento prioritário, o futuro da força de vendas com a integração 
de canais e a revolução dos meios de pagamento com a tecnologia. O 
objetivo é trazer conteúdos que preparem os profissionais da área para 
acompanhar as atualizações do mercado. Para se cadastrar, basta acessar 
a página do evento: https://conteudos.maximatech.com.br/maximatech-
-show-2021.  Leia a coluna  completa na página 2
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Uma pesquisa divulgada em 
janeiro pelo Sebrae-RJ mostrou 
que obter crédito bancário é um 
desafio para pequenas e médias 
empresas, principalmente em 
tempos de pandemia. 

O levantamento indicou que 61% das 
solicitações feitas pelos micro e peque-

nos empresários do estado foram negadas 
em 2020 e 12% ainda esperam resposta. 
Somente 27% conseguiram o crédito. 

"A situação é ainda mais difícil quando 
pensamos que, além dos pequenos terem 
dificuldades na aquisição de crédito, mais 
da metade deles enfrenta algum tipo 
de dívida", afirma Gabriel Nascimento, 
CEO da Ulend, fintech especializada em 
empréstimos P2P.  A dificuldade junto às 
instituições financeiras para conseguir 
ajuda está levando estes empreendedores 
a buscarem alternativas para salvarem 
seus negócios, como empréstimos P2P, 
antecipação de recebíveis e até mesmo a 
vendas de equities. 

"São modalidades que facilitam o acesso 
ao dinheiro, sem burocracia e com contra-
tação online", explica o executivo. Nasci-
mento explica como estas novas formas de 
crédito podem ser úteis, principalmente 
pelos juros mais baixos e acessíveis: 

Empréstimo Peer-to-Peer (P2P) - Re-
lativamente novo no Brasil, o P2P permite 
às pessoas físicas emprestar dinheiro para 
pequenos e médios empresários e obter, 
em troca, juros. "O objetivo é oferecer 
crédito a custos menores para o tomador 
e rentabilidade competitiva ao investidor", 
afirma o CEO da Ulend. 

"O objetivo do empréstimo P2P é co-
nectar pessoas e criar relacionamentos de 
longo prazo. Por isso, oferecemos eficiência 
e transparência por meio de uma plata-

Três alternativas para obter crédito 
durante a pandemia 
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SAIBA O QUE 
é DENSIDADE 
DE TALENTOS 
E COMO LEvAR 
CONCEITO PARA 
SUA EMPRESA

    Leia na página 6

IMPACTO POSITIvO NA PERFORMANCE

forma em comparação aos empréstimos 
tradicionais", diz o executivo, lembrando 
que os créditos podem ser obtidos 100% 
online a juros a partir de 0,72% ao mês. 

Antecipação de recebíveis - Nessa 
modalidade, o empreendedor recebe o 
valor das suas vendas a prazo de maneira 
adiantada e pode usar o dinheiro para 
atender às necessidades imediatas da 
empresa. "Trata-se de uma linha de crédito 
que permite às empresas adiantarem o 
recebimento de suas vendas. Assim, elas 
podem usar no presente um dinheiro que 
só chegaria no futuro", explica Nascimento. 

Mas essa facilidade tem um preço: as 
instituições financeiras que oferecem 
antecipação de recebíveis cobram taxas 
sobre o valor adiantado às empresas para, 
então, assumirem a responsabilidade pelo 
recebimento futuro dos títulos negociados. 
"Por isso, é bom ficar atento para ter certeza 
de que a operação é vantajosa para você", 
pondera ele. 

Private Equity - De forma simplificada, 

o Private Equity consiste na compra de uma 
parte de uma empresa em crescimento com 
o intuito de valorizá-la e depois faturar 
com venda das ações. Nos últimos anos, 
os fundos de private equity têm procurado 
empresas de médio porte e com grande 
potencial de crescimento para investir. 

"O objetivo das empresas investidoras 
é potencializar e acelerar o crescimento 
da empresa que recebeu o investimento 
para que elas se tornem mais valiosas no 
mercado", conta o executivo da Ulend. 
Normalmente, quando a empresa chega a 
um nível de valorização ideal, o investidor 
vende sua parte do negócio com lucros mui-
to maiores do que os montantes investidos. 

Nascimento lembra que, com a presen-
ça de um novo sócio mais experiente em 
negócios, novas visões e um know-how 
podem ser grandes agregadores de valo-
res para o empreendedor. "Muitas vezes, 
esta é uma oportunidade que não pode 
ser perdida", conclui ele.  Fonte e outras 
informaçoes: (https://www.ulend.com.br/
investimentos).

venda de vacinas
A multinacional americana Pfizer en-

cerrou o primeiro trimestre de 2021 com 
faturamento de US$ 14,58 bilhões, um 
aumento de US$ 10,08 bilhões em relação ao 
mesmo período do ano passado. O resultado 
está acima das expectativas dos analistas, 
que esperavam US$ 13,62 bilhões, e se 
deve em parte às receitas com sua vacina 
anti-Covid. A Pfizer prevê encerrar 2021 
com US$ 26 bilhões de faturamento obtido 
com as vendas do imunizante, um aumento 
de US$ 11 bilhões em relação à estimativa 
anterior. As receitas da farmacêutica devem 
fechar o ano entre US$ 70,5 bilhões e US$ 
72,5 bilhões (ANSA).
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