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China Não!
Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

O primeiro trimestre do ano passou e já dá sinais de quais tendências 
de Comunicação Interna irão se confirmar nos próximos meses. Antes 
de partirmos para as tendências, temos de lembrar de um ponto-chave 
(e que permeia toda a nossa conversa): o planejamento. Pode parecer 
óbvio, mas não é! Isso porque apenas 63,5% dos respondentes da pes-
quisa “Tendências de Comunicação Interna 2021” afirmaram que há 
planejamento estratégico de CI na organização. Se analisarmos somente 
as empresas de grande porte, o percentual sobe para 74,7%.  

Tendências de Comunicação Interna que  
precisam estar no seu planejamento

Quem anda pela região comercial das grandes cidades brasileiras 
já deve ter percebido uma triste realidade: Com a pandemia, diversas 
lojas fecharam suas portas e placas de “aluga-se” ou “passa-se o ponto” 
estão muito mais em evidência nas ruas do que os famosos letreiros de 
grandes marcas conhecidas do público. Para se ter ideia, Minas Gerais 
bateu recorde em fevereiro com o alto número de lojas fechadas em 
shoppings do estado.  

Comércio online cresce enquanto lojas físicas 
seguem fechando portas

A pandemia da Covid-19 provocou um conjunto de mudanças em 
nossa sociedade, tanto no nível pessoal quanto no aspecto profissional. 
Para muitos, questões como o trabalho home office, as compras por meio 
das plataformas de delivery, o uso da telemedicina e as aulas através 
do ensino remoto passaram a fazer parte do cotidiano. Entretanto, 
dentro desse cenário, fica a provocação: houve uma disrupção no 
modelo organizacional das corporações ou as empresas simplesmente 
se digitalizaram?  

Será que os líderes fizeram tudo na pandemia 
frente à transformação digital? 
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Negócios em Pauta

Certificação Bandeira Azul
A temporada de verão de 2021/2022 no Brasil deve ter um aumento 

no número de praias e marinas certificadas pelo Programa Bandeira 
Azul, a maior premiação global dedicada à gestão de praias, marinas e 
embarcações de turismo. A informação foi divulgada após avaliação do 
Júri Nacional da premiação, que contou com a participação do Minis-
tério do Turismo. Ao todo, 28 Bandeiras Azuis foram pré-aprovadas, 
sendo 22 praias e 6 marinas, o que representa um aumento de 16% em 
relação ao ano passado, quando 24 locais foram premiados. O objetivo 
do Programa é elevar o grau de participação e de conscientização 
da sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos 
quanto à necessidade de proteger os ambientes marinho/costeiro, 
incentivando a realização de ações que conduzam à resolução dos 
problemas existentes na busca da qualidade e proteção ambiental. 
Operador Nacional do Programa é o IAR – Instituto Ambientes em Rede 
(www.iarbrasil.org.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

RH agora é 5.0 - O que muda para empresas 
e colaboradores?

@A LG lugar de gente, empresa especializada em tecnologia para 
gestão de pessoas, promove em 8 de junho, às 17h, um talk show 

virtual especial para celebrar o Dia do Profissional de RH, comemorado 
em 3 de junho. Com o tema central “Profissional de RH 5.0: Como se 
destacar no mercado?”, o evento oferecerá palestras, cases e um bom 
bate-papo sobre os desafios e tendências para a área. “A área de gestão 
de pessoas vem sofrendo muitas mudanças e os desafios vêm crescendo 
exponencialmente. Com isso, aumenta a responsabilidade de empresas 
como a LG lugar de gente em oferecer conteúdo relevante para a formação 
e especialização deste profissional”, afirma Marcello Porto, Vice-Presidente 
da LG lugar de gente. “O evento deste ano é focado em conteúdo para 
o gestor de pessoas: quais competências ele deve ter para se destacar e 
quais tendências ele precisa acompanhar”, acrescenta Porto. O evento 
é gratuito e para participar basta se inscrever em https://page.lg.com.br/
lps/dia-do-rh/.    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://page.lg.com.br/lps/dia-do-rh/

Projetos de mudanças na 
empresa podem falhar, mesmo 
quando bem planejados e 
estruturados

Mas, com a disposição sincera em aprender 
com os fracassos, é possível olhar para os 

pontos de vulnerabilidade e encontrar caminhos 
rumo a melhores realizações. Ao longo da vida, 
o fracasso é um acontecimento inevitável. 

Seja você um médico, um advogado, um 
professor ou qualquer outro profissional — e o 
mesmo vale para a esfera pessoal —, o fracasso 
é parte da jornada. 

Em projetos de transformação digital não 
é diferente e a pergunta inevitável é: como 
transformar o prejuízo do fracasso em ativo 
para o futuro? Antes de seguir essas linhas, 
cabe esclarecer que, por fracasso, não se deve 
tomar aqueles projetos que “funcionaram” com 
resultados aquém do esperado. Nossa conversa 
trata daqueles projetos que nasceram como um 
arremesso de três pontos, mas não tocaram 
sequer o garrafão. Ou daqueles chutes que 
“isolam” a bola para fora do estádio — aos que 
preferem uma metáfora futebolística.

Quem nunca encarou esses momentos na 
carreira? Eu me lembro de um especialmente 
frustrante. A intenção da empresa, obviamente, 
era nobre: a transformação digital voltada para 
a experiência do cliente. A boa prática reza que 
esse trabalho começa de fora para dentro — ou 
seja, é preciso conhecer bem o cliente e saber o 
que ele quer para então desenhar as soluções, 
produtos, enfim. Porém, nesse projeto especí-
fico, a empresa não conhecia suficientemente o 
cliente, mas achava que sabia o que ele queria. 
Nunca sequer houve esforço para ouvi-lo. 

Ainda assim, frases como “isso não é o que o 
cliente quer” eram ditas frequentemente, basea-
das apenas no julgamento pessoal da equipe. 
“Precisamos tomar cuidado com o que a gente 
pergunta para não criar expectativa no cliente”, 
cheguei a ouvir em algumas ocasiões. Ou seja: 
não ouviam o próprio público por medo de não 
conseguir entregar o que ele realmente precisava. 

O resultado disso tudo foi que o projeto de 
transformação digital acabou se tornando um 

O que devemos aprender com 
transformação digital que não deu certo
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CoNtrolAr Seu proDuto Do Chão 
De fáBriCA à mão Do ClieNte

projeto que, ao longo do tempo, se perdeu em 
meio aos diversos outros projetos que a empresa 
estava executando. Felizmente, casos como 
esse que descrevi têm diminuído. Mesmo assim, 
ainda vemos muitas boas ideias que naufragam 
em más execuções, desperdiçando dinheiro 
e – mais importante – tempo.

É preciso lembrar que, dentro de qualquer 
projeto de transformação, já existe uma empresa 
“rodando”. Não é como uma startup que não 
tem legado. Empresas existentes têm o desafio 
de manter o que já está funcionando enquanto 
conduzem as mudanças e, muitas vezes, com as 
mesmas pessoas. A operação do dia a dia sempre 
é prioritária e se adaptar ao futuro, para essas 
companhias, é mais difícil do que para as que 
começam do zero, o que constitui uma espécie 
de concorrência desleal. 

Ter vivenciado vários cenários deixou clara 
uma grande lição: mesmo o melhor projeto é 
inexequível quando a empresa não dimensiona 
condições para fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo, porque a operação sequestra a equipe 
o tempo todo: as pessoas vão sendo chamadas 
para os desafios do cotidiano e, aos poucos, o 
projeto fica em segundo plano, depois em ter-
ceiro… até se tornar algo etéreo e improvável. 

A importância de um patrocinador - Fun-
damentalmente, é preciso ter um patrocinador 
do projeto com liderança forte e adequada ao 
tamanho da entrega. É preciso que seja alguém 
com visão de negócio, que está disponível para o 
projeto e sabe usar corretamente apoios externos. 

Muitas vezes, o patrocinador é escolhido 
por estar em nível hierárquico relevante, mas 
sem os atributos essenciais a uma liderança, o 

que  ajuda, mas é insuficiente, já que ele não 
consegue transmitir uma clareza que fortalece 
a equipe e atrai parceiros. Esse tipo de líder é 
importante até mesmo para lidar com as com-
plicações que não envolvem fatores humanos. 
Sim, nem todo projeto fracassa por erros de 
colaboradores ou de planejamento. 

Há riscos técnicos (já participei de implanta-
ção de sistema que, no meio do projeto, desco-
briu-se um bug de fabricação que levou meses 
para ser corrigido devido à sua complexidade) 
e até mesmo intempéries da vida — está aí a 
pandemia da Covid-19 como um triste exemplo 
de que o imponderável pode acontecer.

Com um patrocinador forte e comprometido, 
os objetivos e processos ficam mais assertivos, 
convidativos e factíveis. Isso é fundamental 
especialmente na hora de aparar arestas de-
licadas – como no caso do sistema que já veio 
defeituoso do fornecedor, por exemplo. Em 
uma situação dessas, é comum apenas tentar 
achar o culpado. A apuração é importante, sem 
dúvida, mas, na hora em que acontece, o foco 
tem de ser a execução do projeto. 

Problemas como esses não são exclusivos da 
transformação digital, claro. Mas, quando ela é 
a meta, existe um desafio maior, que é manter 
o barco (e os recursos) na direção do destino 
correto, mesmo que seus benefícios, a princípio, 
pareçam intangíveis. Por isso, planejamento 
e abordagem alinhados a um propósito claro, 
dedicação adequada e a definição do correto 
patrocinador, ainda que pareçam óbvios quando 
ditos, precisam ser incorporados na prática.

(Fonte: Ricardo Stucchi é sócio-consultor na Lozisnky 
Consultoria - www.lozinskyconsultoria.com.br).

Olimpíadas não serão canceladas
A presidente do Comitê Organizador 

dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Seiko 
Hashimoto, descartou ontem (3) o adia-
mento ou cancelamento da competição. 
"A chance dos Jogos acontecerem é de 
100%, nós os faremos. Não podemos adiar 
mais uma vez", disse à imprensa interna-
cional. Porém, ainda não há uma decisão 
sobre a presença do público local, já que 
os números da pandemia  continuam ruins 
na região da capital japonesa. "O maior 
desafioé saber como administrar o fluxo 
de pessoas". As Olimpíadas devem ocorrer 
entre 23 de julho e 8 de agosto. (ANSA).
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News@TI
Nacionalização de cadeia produtiva para  
energia eólica offshore

@O Brasil tem capacidade de desenvolver uma cadeia produ-
tiva forte para a eólica offshore com conteúdo nacional, até 

mesmo em relação à logística dos equipamentos. Essa é a opinião 
dos especialistas que participaram da websérie “Novas Energias 
− desenvolvimento de eólicas offshore no Brasil e a experiência 
holandesa”, promovida pela Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan) em parceria com o consulado da Holanda, em 01/06. 
No encontro online, Niels Veenis, cônsul-geral adjunto e chefe do 
Setor de Energia − Brasil do consulado geral dos Países Baixos no 
Rio de Janeiro, afirmou que uma das medidas mais importantes do 
governo holandês foi trabalhar com um planejamento, assegurando 
que isso dá garantia para desenvolvedores e leva confiança aos 
investidores, além de reduzir custos.  Assista à primeira edição da 
Websérie Novas Energias no YouTube da Firjan em https://www.
youtube.com/watch?v=yuM3FxS2Efw

Franq Openbank contrata Head de Pessoas  
e Cultura e Diretor de Operações

@A Franq Openbank, plataforma digital que tem auxiliado 
milhares de bancários – chamados de Personal Bankers - a 

atuar de forma autônoma no mercado, está em franca expansão 
e acaba de anunciar a chegada de Daniela Martins para liderar a 
área de Recursos Humanos da startup e de Augusto Cesar Canassa 
para a posição de COO - Chief Operating Officer. “Contar com a 
competência e experiência destes dois excelentes profissionais 
neste momento da Franq é um ganho tremendo e a certeza de que 
teremos líderes em sintonia com nosso propósito, atuando como 
propagadores da nossa missão. Vamos trabalhar muito próximos 
para cumprir com os desafios de longo prazo, sempre pautados 
pela franqueza, atributo que deu origem ao nome da empresa e que 
guia todas as nossas ações com nossos públicos, sejam internos ou 
externos”, avalia Paulo Silva, CEO da Franq Openbank (https://
www.franq.com.br/).

VTEX adquire a Suiteshare para proporcionar 
experiências de comércio conversacional

@A VTEX, a plataforma de comércio digital que mais cresce no 
mundo, com funcionalidades nativas de marketplace e geren-

ciamento de pedidos, anunciou hoje a aquisição da Suiteshare, uma 
plataforma brasileira que permite que as marcas vendam e prestem 
atendimento ao cliente via WhatsApp. A aquisição marca o próximo 
passo da VTEX ao permitir que os varejistas ofereçam experiências 
de compras modernas, práticas e interativas a seus clientes. A 
Suiteshare já proporciona experiências de vendas conversacionais 
para os principais varejistas do Brasil e da América Latina, como a 
Lacoste, The North Face, Reserva, Grupo Soma, Natura, Tramontina, 
Track & Field e Mary Kay.

Coluna do Heródoto

Não dá para aceitar 
uma aproximação 
com a China 
Comunista. O Brasil 
está atrelado à 
política externa norte-
americana e todos 
sabem disso. 

Há um temor espalha-
do pela direita que 
os comunistas estão 

sempre de tocaia para tomar 
o poder, implantar um regi-
me de partido único, vedar a 
religião, considerada o ópio 
do povo, despedaçar a fa-
mília e impor uma ditadura 
do proletariado. Está muito 
claro que a China faz planos 
estratégicos e geopolíticos 
de longo prazo. 

Há uma diretiva que mais 
cedo ou mais tarde vai testar 
força com a maior potência 
do mundo, os Estados Uni-
dos da América. Eles não 
tem pressa, dizem os cien-
tistas políticos. Nas escolas 
os professores ensinam que 
o comunismo chinês nada 
mais tem a ver com o co-
munismo soviético. Aliás a 
aliança foi rompida há muito 
tempo e os chineses procu-
ram o seu próprio caminho. 

Os alunos aprendem que o 
Império do Meio, como era 
conhecido tradicionalmen-
te, se guia pelos ditames 
do Livro Vermelho, escrito 
pelo Velho Timoneiro, Mao 
Ze Dong. Este encontra 
seguidores em países da 
Europa Oriental e em par-

tidos políticos de esquerda 
espalhados pelo mundo. 
Inclusive no Brasil.

A aproximação com a Chi-
na é uma estratégia que vem 
sendo acalentada no Brasil, 
com o apoio da esquerda 
e até mesmo dos liberais. 
Afinal o Planeta Vermelho 
tem uma população de mais 
de um bilhão de habitan-
tes e os setores agrícola e 
minerador veem grandes 
oportunidades de negócios. 

Contudo, os canais que 
podem incentivar o comér-
cio entre os dois países estão 
fechados. O Brasil não tem 
relações diplomáticas com 
a China. O mundo vive a 
tensão da Guerra Fria e o 
que vale é o ditado que diz 
“os que não estão comigo, 
estão contra mim.” 

Os Estados Unidos não 
querem saber de uma po-
lítica externa que fuja do 
seu controle, mas mesmo 
assim o presidente Jânio 
Quadros insiste. Manda para 
os países da chamada corti-
na de ferro e para a China 
uma delegação chefiada 
pelo vice-presidente João 
Goulart. 

A direita se arrepia ater-
rorizada. Jânio renuncia. 
Jango está em Cingapura. 
Sua posse quase leva o Brasil 
a uma guerra civil. Depois 
de 31 dias é aclamado pre-
sidente. De um governo 
parlamentarista. O primeiro 
da república.

(*) - É comentarista da Record News, 
R5 e Nova Brasil FM.

Heródoto Barbeiro (*)
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Depois de contratar visando a 
diversidade, qual o próximo passo?

A promoção da diversidade no ambiente de trabalho não é apenas uma ação de inclusão.
Tiago Machado (*)

A diversidade, principalmente de 
gênero, impulsiona diretamen-
te o resultado de um negócio, 

segundo uma pesquisa realizada em 
2018 pela DDI, empresa de análise 
e pesquisa, e a consultoria Ernst & 
Young. O estudo, que fez um panorama 
da liderança global em vários aspectos 
(diversidade, transformação digital, 
propósito, cultura, entre outros) ana-
lisou dados de 2,4 mil empresas de 54 
países.

Segundo o estudo “A diversidade 
como alavanca de performance”, pu-
blicado pela consultoria americana 
McKinsey, empresas com mais diversi-
dade de gênero em cargos executivos 
têm 21% mais chance de ter lucros 
acima da média que as que apresen-
tam pouca diversidade. No caso de 
diversidade étnica, isso é ainda mais 
aparente: 33%.

Também, já é de conhecimento dos 
executivos, que a diversidade entre os 
funcionários de uma empresa está entre 
as dez mais frequentes preocupações 
dos profissionais de Recursos Humanos 
no Brasil.

Compreendendo esse universo, 
diversas empresas passaram a fazer 
processos seletivos exclusivos, como 
para a população negra. A desigual-
dade racial está diretamente ligada ao 
desenvolvimento brasileiro, que foi, por 
exemplo, o último a abolir a escravatura. 
A consequência evidente é a existência 
de níveis de vulnerabilidade econô-
mica e social entre os negros, como 
demonstram diversos e importantes 
indicadores sociais.

A iniciativa é brilhante. Excluídos du-
rante a história brasileira, a comunidade 
negra acaba possuindo menores con-
dições para se equipar nos processos 
seletivos com os que não pertencem ao 
seu grupo. Pessoas pretas são elimina-
das por recrutadores por preferências 
injustificadas ou vieses discriminatórios 
inconscientes.

a operação. A tecnologia pode ser 
utilizada para medir a performance 
dos funcionários, justamente para 
que decisões de “trilha de carreira”, 
não sejam subjetivas. 

O RH pode utilizar a Inteligência 
Artificial para agilizar, eliminar e 
automatizar tarefas administrativas 
repetitivas, liberando o tempo de seus 
colaboradores para tarefas mais estra-
tégicas e também definir treinamentos 
específicos para grupos de colabora-
dores, conforme suas necessidades e 
também da empresa. 

Se bem aplicada, a Inteligência Ar-
tificial poderá garantir que todas as 
pessoas sejam analisadas e geridas de 
forma equânime e que – por alguma 
razão preconceituosa – teriam poucas 
chances de serem chamados para 
uma entrevista, para uma promoção, 
uma mudança de Departamento, uma 
reavaliação de ganhos salariais - pois 
são pessoas que se identificam com 
um padrão de excelência, às vezes 
desconhecido pelos recrutadores 
humanos.

(*) É sócio da Rocketmat, empresa especializada em 
soluções de inteligência artificial para 

a área de Recursos Humanos.

Porém, quando as minorias já estão 
contratadas, o que as companhias es-
tão fazendo internamente para gerar 
oportunidades a elas, para que haja um 
ciclo de vida durável de suas carreiras 
dentro das empresas? Sabemos que o 
preconceito também acontece no mo-
mento de promover um colaborador ao 
invés de outro para um cargo de gestão 
e liderança.

Para fazer essa gestão, existe a Inte-
ligência Artificial. A tecnologia serve 
para neutralizar fases sensíveis dos 
processos de contratação, reduzindo 
vieses envolvidos e também na gestão 
de pessoas. É necessário priorizar o uso 
da Inteligência Artificial (IA) a fim de 
desmistificar o modelo de profissional 
que faz a diferença para o negócio. A IA 
tem a real capacidade de aprendizado 
de evitar a discriminação, pois, por 
vezes, o algoritmo surpreende o recru-
tador, ao apontar que suas premissas 
estavam bem diferentes dos padrões 
antes utilizados. 

Porém não se trata apenas de apri-
morar e agilizar o sistema de con-
tratação, de gerir grupos de pessoas 
e, em consequência, gerar ganhos 
financeiros capazes de impactar toda 

AI/Rocketmat

Tiago Machado

A taxa de inadimplência tem aumentado 
devido à pandemia da Covid-19, mas ações 
como promoções à vista e notificações de 
datas de pagamento podem ajudar a reduzir 
o problema.

Após mais de um ano de pandemia, o núme-
ro de consumidores inadimplentes no Brasil 
segue crescendo. De acordo com dados da 
Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção 
ao Crédito), o índice desse comportamento 
aumentou 5,1% no mês de abril em relação 
a março, e 5,8% se comparado ao mesmo 
período em 2020. Entre as razões para que as 
pessoas deixem de pagar suas contas estão, 
sobretudo, o desemprego e a diminuição da 
renda — fatores especialmente fragilizados 
com a crise da Covid-19.

Se a situação é ruim para o devedor, do outro 
lado, empreendedores também ficam alarma-
dos. Com custos como folha de pagamento, 
estoque de produtos, fornecedores, aluguel e 
contas de luz e internet, as empresas acabam 
se encontrando diante de dificuldades para 
cumprir suas obrigações.

“A inadimplência é uma das principais 
causas de quebras de pequenos negócios, que 
muitas vezes precisam dos pagamentos em 
dia para não causarem prejuízos no fluxo de 
caixa e até mesmo se endividarem”, comenta 
Piero Contezini,  CEO da fintech Asaas, que 
oferece uma plataforma completa para gestão 
de pagamentos, cobranças e antecipação de 
recebíveis focada em micro e pequenas em-
presas. Para ajudar esses empreendimentos 
a evitar devedores, o especialista dá 5 dicas 
para a prevenção da inadimplência. Confira!

1. Tenha um contrato claro
“O primeiro passo para diminuir os índices 

de inadimplência é definir quais os prazos e 
as formas de pagamento que deseja disponi-
bilizar para o cliente, assim como quais serão 
as consequências da quebra deste acordo”, 
reitera Piero. Com essas regras estabelecidas 

e informadas de forma clara ao cliente, você terá 
menos chances de que ele se torne um devedor 
e ainda garantirá o direito de retornar todos os 
juros e multas que forem definidos.

2. Não venda no “fiado” 
Segundo o CEO do Asaas, vender fiado não 

vale o custo-benefício, pois gera insegurança 
para o negócio e dificulta a cobrança do deve-
dor, considerando que não há como comprovar 
a transação comercial efetuada. Apesar dessa 
dica já ser bastante popular, a realidade é que 
muitos negócios brasileiros ainda têm o hábito 
de aceitar esse tipo de pagamento. No último 
Relatório de Cidadania Financeira do Banco Cen-
tral do Brasil, 42% dos microempreendedores 
individuais (MEIs) apontaram que realizavam 
vendas dessa forma, mesmo com 86% deles já 
tendo vivenciado algum problema para receber 
pagamentos.

3. Avalie a situação do cliente
Antes de conceder crédito a um cliente, é 

importante fazer uma pesquisa sobre sua saúde 

financeira no Serasa Experian. “Essa é uma 
ótima maneira de descobrir se o consumidor 
é um bom pagador e reduzir drasticamente as 
chances de calote, já que será possível tomar 
decisões sobre as vendas baseadas em dados 
confiáveis. Isso permite, por exemplo, que se 
negue um pagamento parcelado para quem tem 
histórico ruim”, comenta Piero.  A consulta pode 
ser feita por CPF ou CNPJ e gera um relatório 
com informações como Score financeiro, dívidas 
no varejo, pendências bancárias e registro de 
protestos em nome do pesquisado.

4. Ofereça promoções 
no pagamento à vista

Outra dica valiosa para quem quer evitar 
devedores é priorizar os pagamentos à 
vista. É possível oferecer vantagens como 
descontos ou brindes para incentivar o 
comprador a realizar o pagamento na hora. 
Dependendo da situação e do histórico do 
cliente, outra possibilidade é solicitar uma 
entrada antes do parcelamento. Dessa forma, 
caso ele fique inadimplente, ao menos você 
terá garantido um  valor inicial para cobrir 
os gastos da venda.

5. Lembre os clientes do prazo 
de pagamento

Muitas vezes, a inadimplência acontece por 
simples esquecimento do consumidor. Por 
isso, Piero Contezini recomenda o envio de 
notificações como lembretes da aproximação 
da data de vencimento. Os avisos também 
podem continuar após o prazo da cobrança 
quando o pagamento não é realizado. “Alguns 
empreendedores deixam de receber por terem 
medo de se indispor com o cliente ou até por 
falta de tempo. Se a empresa não tem pessoal 
suficiente ou experiência para fazer uma co-
brança sem constrangimentos, a tecnologia 
pode ajudar com a automatização dessa tarefa, 
explica o CEO. Hoje, já existem softwares que 
enviam e-mails e SMS com esse propósito, além 
de robôs que fazem ligações de voz. Entre os 
clientes do Asaas, o uso dessa ferramenta 
ajudou a diminuir em até 50% a inadimplência.
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Especialista dá dicas de como evitar devedores 
nos pequenos negócios
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D - Unidos pela Vacina 
A Brasilux, uma das maiores fabricantes de tintas do país, acaba de 
confirmar sua adesão ao movimento Unidos Pela Vacina, com a doação 
de câmaras frias para armazenamento de vacinas à Prefeitura de Matão/
SP, onde estão localizadas três, das cinco fábricas da empresa. O movi-
mento surgiu por iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela 
empresária Luiza Helena Trajano, para agilizar o processo de vacinação 
em massa contra o novo Coronavírus, no Brasil.  Ao todo, a Brasilux 
doará seis câmaras, sendo quatro de 280 litros e duas câmaras de 420 
litros que, juntas, refrigerarão um total de 104 mil doses da vacina. A 
ação beneficia diretamente o município de Matão (SP) que tem uma 
população estimada de 83 mil habitantes. Os equipamentos são de última 
geração e certificados pela Anvisa.  

E - Redução do Plástico 
Melhor plástico, menos plástico e nenhum plástico. É com base nessa 
diretriz que a Unilever tem feito esforços conjuntos, com o envolvimento 
de diferentes áreas e de todas as suas marcas de higiene pessoal, cui-
dados com a casa e alimentos, para reduzir à metade, até 2025, o uso 
do plástico de uso único. Oferecer ao mercado embalagens seguras e 
sustentáveis, que sejam recicláveis e que tenham pelo menos 25% de 
resina de plástico pós-consumo, também faz parte dos compromissos 
assumidos pela multinacional. De 2017 para 2019, a companhia incluiu 
14% mais resina de plástico pós-consumo de embalagens. No total, 
a Unilever devolveu para a economia na forma de plástico reciclado 
quase 11 mil toneladas de resina pós-consumo. A quantidade é equi-
valente a 68 aviões Airbus A380F Cargo. Outras informações: (www.
unilever.com.br).

F - Atuação do MPT 
Com o objetivo facilitar o acesso e a difusão de informações sobre 
atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em todo o país, a 
instituição lança o novo informativo Radar MPT. O boletim será enviado 
todas as sextas-feiras para e-mails cadastrados em lista de transmissão 
e reunirá seleção semanal das principais notícias publicadas no site 
(www.mpt.mp.br). O conteúdo engloba a atuação institucional das 24 
Procuradorias Regionais do Trabalho e 108 Procuradorias do Trabalho 
nos Municípios, em temas como meio ambiente do trabalho, trabalho 
análogo à escravidão, trabalho infantil, eliminação da discriminação 
no trabalho, liberdade sindical, fraudes trabalhistas, regularização da 
administração pública e trabalho portuário e aquaviário. A primeira 
edição será enviada nesta sexta-feira (4). Para fazer o cadastro, envie 
um e-mail para (pgt.secom@mpt.mp.br).

A - Por um Mundo Melhor
O Centro Brasil Design lançou o primeiro prêmio de design com im-
pacto positivo, acessível e direcionado para um público que vai além 
do universo usual do design. O “Design for a Better World Award” 
objetiva identificar, reunir e premiar ideias transformadoras, dar voz e 
visibilidade aos envolvidos na criação de soluções de impacto positivo. 
A ideia é promover e multiplicar as boas soluções a fim de que alcan-
cem mais lugares e impactem o maior número de pessoas. O prêmio 
é direcionado às pessoas, aos negócios, startups e organizações que 
contribuem com soluções para transformar o mundo. Todos podem 
apresentar iniciativas que visem um mundo melhor. O foco é em cin-
co áreas: Design, Comunicação, Arquitetura e Construção, Cidades 
e Maker Kids, para jovens de seis a dezoito anos. Inscrições: (www.
cbd.org.br/dfbwaward). 

B - Novos Canais de Venda 
A Fujitsu, empresa japonesa líder em tecnologia da informação e co-
municação, oferecendo uma gama completa de produtos, soluções e 
serviços de tecnologia, busca parceiros de negócio no Brasil para am-
pliar sua capilaridade. A meta da companhia é um crescimento de 20% 
no volume de vendas no atual ano fiscal. O Select Partner Program é 
o programa global da Fujitsu em operação na América do Sul, que visa 
garantir a qualificação dos parceiros da marca. O programa é gratuito 
e oferece uma gama de ferramentas e recursos para impulsionar seus 
negócios com a Fujitsu, desenvolver sua experiência e ajudar seus 
clientes a dar o próximo passo em sua jornada de transformação digital. 
Para mais informações e registro: (https://www.fujitsu.com/br/microsite/
spp/index.html).

C - Gestão de Pet Shop
Motivos não faltam para quem deseja empreender no mercado pet. As 
oportunidades vão desde pet shop, em diversos formatos, a serviços 
específicos voltados à saúde e à alimentação animal. Todavia, milhares 
de pequenos empresários não sabem como lidar com a gestão do ne-
gócio. Com o objetivo de ajudá-los a buscar soluções mais eficazes, o 
Grupo Brasil Pet lançou o podcast e o videocast “Papo Pet”. Os temas 
abordam, de forma objetiva e descomplicada, questões relacionadas 
à gestão financeira, ações de marketing, projeto da loja ou da clínica 
veterinária e também sobre a LGPD. O primeiro episódio sobre “Gestão 
de Pet Shop e Clínica Veterinária” já está no ar e pode ser conferido 
no Instagram (@rodrigo.albuq) e também no Youtube (https://www.
youtube.com/watch?v=4FoTShRUjtg). A cada 15 dias, um novo episódio 
será divulgado. 

G - Programa de Estágio
A Dow abriu as inscrições para o seu programa de estágio “Jump to 
the Future 2021”. Estudantes de todo o país poderão se candidatar 
para uma das 28 vagas disponíveis. O programa trabalha com o slogan 
“Gente que muda o futuro” e tem a ambição de recrutar, selecionar e 
desenvolver talentos negros, mulheres e pessoas com deficiência na 
organização. Há vagas para serem preenchidas nas unidades da Dow em 
Breu Branco/PA, Hortolândia, Jundiaí, Santos Dumont/MG e São Paulo. 
A empresa avançou ainda mais na adoção de critérios inclusivos para 
programa de estágio e abriu portas para que novos perfis de talentos 
tivessem oportunidade na companhia. As inscrições vão até o próximo 
dia 22, pelo site do Eureca: (https://bit.ly/3fX60GS).

H - Retirada em Lojas 
O serviço ‘Pegue na Loja Hoje’ teve aumento de 363% na Americanas 
no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano 
passado. Parte das iniciativas O2O (online-to-offline) da companhia, a 
opção permite que o cliente compre do sortimento das mais de 1.700 
lojas físicas da Americanas pelo app ou site e retire na unidade de sua 
preferência no mesmo dia, com frete grátis. A iniciativa registrou 1,4 
milhão de pedidos no período, sendo 55% alavancado pela Páscoa. O 
resultado representa a aceleração de novos comportamentos de consumo 
na pandemia e está em linha com a ampliação das iniciativas que conec-
tam o mundo físico e o digital para oferecer ainda mais conveniência e 
diferentes modalidades de entrega rápida. 

I - Ofertas de Voos
Após adequações em sua malha aérea de abril e maio devido ao agrava-
mento da pandemia, a GOL Linhas Aéreas anuncia o aumento da oferta 
de voos para o mês de junho, em razão da expectativa de acréscimo da 
demanda por viagens durante a alta temporada de inverno. No total, serão 
300 voos diários, um incremento de 36% em relação a maio - número 
que, em etapas, chegará a 400 decolagens ao dia no final do mês. São 
mais de 54 mil assentos disponibilizados diariamente. Esse movimento 
ascendente destaca as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Fortaleza e Salvador, respondendo por 62% da sua capacidade de de-
colagens previstas para o mês. Além disso, a GOL reabre em junho 7 
bases aéreas regionais que estavam suspensas: Caldas Novas, Campina 
Grande, Caxias do Sul, Londrina, Montes Claros, Sinop e Uberlândia. 

J - Capacitações Gratuitas
O programa ‘Brasil Mais’ entra em uma nova fase. Nesta etapa, que terá 
início no próximo dia 28, o Sebrae Rio capacitará 750 micro e pequenas 
empresas dos setores de comércio e serviços, com consultorias 100% 
gratuitas presenciais e online. O programa terá duração de quatro meses 
e a meta é elevar a produtividade das empresas, por meio do aumento do 
faturamento e da redução de custo. No primeiro ciclo foram atendidas 
600 empresas. Até o fim de 2022, a meta é atender 3,3 mil pequenos 
negócios do Estado do Rio de Janeiro. O programa se baseia em quatro 
pilares: problema, solução, implantação e avaliação. As inscrições já 
estão abertas e podem ser feitas pelo site: (https://conteudos.rj.sebrae.
com.br/lp-captura-brasil-mais).

Tendências de estratégia 
digital e como podem 
impactar o mercado

A inovação sempre 
foi a chave para o 
sucesso

Ela, que chega em 
nossas vidas como 
algo novo a ser des-

coberto, aflora nossa curio-
sidade para que possamos 
enfrentar as adversidades 
e encarar novos desafios. 
O ano de 2020 foi assim. 
Marcado pela pandemia 
da Covid-19, as empresas 
precisaram inovar para 
sobreviver e continuar 
operando. 

Algo que, no começo, 
causou medo e angústia 
aos empreendedores que 
não estavam acostumados 
a mudar drasticamente, 
mas que hoje já entendem 
que é necessário mudan-
ças para se sobressair. A 
transformação digital tem 
impulsionado muitas alte-
rações dentro do setor de 
marketing digital. 

Por conta disso, como 
resultados que perdurarão 
durante este ano, é possível 
pontuar diversas tendên-
cias de comportamento, 
tecnologia e modo de tra-
balho que impactaram, de 
forma positiva, a vida de 
todos. A pandemia restrin-
giu o que mais gostamos: 
contato entre as pessoas de 
uma forma geral. Dentro de 
casa, foi necessário buscar 
novas maneiras para man-
ter essa conexão. 

Nesse contexto, podemos 
citar as transmissões ao 
vivo. Todas elas se multi-
plicaram nas redes sociais 
e plataformas específicas no 
último ano, dando espaço 
para que elas tivessem pro-
ximidade e se envolvessem 
com os conteúdos gerados. 
O que foi e ainda pode ser 
uma peça chave para que as 
marcas se destaquem ainda 
mais, já que o engajamento 
é maior. 

Outro ponto muito im-
portante dentro do setor 
foi a utilização de conteú-
dos interativos. Mas claro 

que essa tendência não é 
recente, visto que a tecno-
logia já faz parte do nosso 
dia a dia há muito tempo. 
Com o distanciamento so-
cial foi necessário apostar 
em conteúdos que envol-
vessem por mais tempo a 
atenção das pessoas. Além 
disso, é importante que as 
empresas analisem os seus 
dados para metrificar quais 
conteúdos deram certo e o 
número de pessoas alcan-
çadas. 

Outra tendência muito 
observada por conta da 
pandemia foi a mudança do 
Google na SERP (Página de 
resultados do mecanismo 
de pesquisa), que incenti-
vou um aumento na busca 
sem cliques na plataforma. 
Fazendo com que a experi-
ência seja mais eficaz, já que 
alguns trechos trazem as 
respostas sem que o usuário 
precise clicar na página. 

Isso incentiva as com-
panhias a adicionar pala-
vras chave e informações 
certeiras para fazer essa 
conversão de forma mais 
simples. Ao encontrarem 
a resposta do que estavam 
procurando, é possível que 
considerem a sua marca 
como a resolução do proble-
ma. É indispensável falar o 
quanto esse cenário mexeu 
também com as nossas 
emoções. 

Por isso, aqueles que con-
seguiram assumir uma linha 
mais humana e compreen-
der a necessidade de cada 
indivíduo em particular, 
ganharam força com o pú-
blico. Não se esqueça, seja 
autêntico, as causas que sua 
marca defende devem estar 
em total sintonia com o que 
você oferece aos funcioná-
rios, em processos internos 
e na criação de produtos. 

A pandemia ainda não 
acabou, então essas ten-
dências tem tudo para 
continuar dando certo. 

(*) - É publicitário e conselheiro 
da NOVA/SB, uma das principais 

agências de comunicação com 
soluções omnichannel do país. 

Sérgio Lima (*)

Boa parte das pessoas desconhece ou não se lembra 
que possui esses direitos.

Para que esse dinheiro 
chegue a quem tem di-
reito, o Banco Central 

(BC) está desenvolvendo o 
Sistema de Informações de 
Valores a Receber (SVR), 
que permitirá a consulta de 
eventuais saldos nas ins-
tituições financeiras, para 
pessoas físicas e empresas, 
facilitando o processo de 
devolução.

A expectativa do BC é 
de que o sistema entre em 
operação em dezembro, e 
que ofereça informações 
sobre saldo credor de contas 
encerradas, parcelas de em-
préstimo e tarifas cobradas 
indevidamente, recursos 
não procurados após en-
cerramento de grupos de 
consórcio e cotas de capital 
a devolver em cooperativas 
de crédito, entre outros.

“Boa parte das pessoas 
desconhece ou não se 
lembra que possui esses 

Atividades fazem parte da Semana 
Nacional do Meio Ambiente.

A cidade de São Paulo está recebendo 
diversas ações educativas para celebrar 
a Semana Nacional do Meio Ambiente e 
incentivar o descarte correto de resíduos 
sólidos. Sete terminais de ônibus e o Parque 
da Juventude disponibilizarão pontos de 
troca de recicláveis, eletrônicos e óleo de 
cozinha usado por saquinhos de composto 
orgânico e sabão em barra. As atividades, 
promovidas pela prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal das Subpre-
feituras, objetiva conscientizar a população 
para diminuir o impacto dos resíduos no 
meio ambiente.

A coleta dos materiais será realizada por 
agentes ambientais, que também atuarão 
na conscientização. Os materiais recicláveis 
coletados nos pontos de troca serão desti-
nados prioritariamente para as cooperativas 
de reciclagem habilitadas na Amlurb, a fim 
de fomentar e contribuir com a geração de 
renda de 940 famílias de cooperados. Já os 
resíduos eletrônicos serão encaminhados 
para Cooperativa Coopermiti, também habi-
litada na autarquia, e o óleo de cozinha usado 
será destinado para o Instituto Triângulo, que 
transforma o material em sabão em barra.

A partir de hoje (4), cerca de 30 eco-
pontos começarão a receber e reciclar 
gesso – material que antes não era aceito 
nas unidades. A iniciativa busca diminuir o 
descarte irregular desse material, além de 

Alta das commodities ajuda 
recuperação

A agência de classificação de risco 
Standard & Poor’s Global (S&P Global) 
manteve a nota da dívida pública bra-
sileira, com perspectiva estável, sem 
chances de mudanças em breve. A de-
cisão ocorre seis meses depois da última 
avaliação, apresentada em dezembro. 
A perspectiva estável significa que a 
agência não pretende mudar a nota do 
país na próxima análise. 

Atualmente, a agência concede nota 
BB- para o Brasil, três níveis abaixo do 
grau de investimento, garantia de que 
o país não corre risco de dar calote na 
dívida pública. A agência estima que o 
PIB crescerá 4% em 2020 e 2,2% ao ano, 
em média, entre 2021 e 2024. Segundo 
a agência, a alta internacional no preço 
das commodities melhorou os termos 
de troca (resultado de transações com 
outros países) do Brasil. 

Além disso, a fraca base de comparação 
em relação ao ano passado criou um efei-
to estatístico favorável ao crescimento 
neste ano. Apesar da perspectiva de cres-
cimento, a S&P Global manifestou preo-
cupação com a “natureza duradoura” da 
pandemia da Covid-19. Para a agência, o 
avanço da doença no país cria incertezas 
“significativas” para o desempenho da 
economia brasileira no curto e no médio 
prazo, com a recuperação dependendo 
do ritmo de vacinação (ABr).
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Brasileiros têm R$ 8 bilhões a 
receber de instituições financeiras

Os brasileiros têm R$ 8 bilhões em recursos que devem ser devolvidos pelos bancos

los e valores mobiliários, por 
sociedades distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários. 
O sistema também terá 
informações sobre tarifas 
cobradas indevidamente, 
não devolvidas ou sujeitas 
à devolução em decorrência 
de formalização de com-
promissos com entidades 
e órgãos reguladores ou de 
fiscalização e controle.

Também parcelas ou obri-
gações relativas a operações 
de crédito cobradas inde-
vidamente, não devolvidas 
ou sujeitas à devolução em 
decorrência de formaliza-
ção de compromissos com 
entidades e órgãos regula-
dores ou de fiscalização e 
controle; cotas de capital e 
rateio de sobras líquidas de 
beneficiários e participantes 
de cooperativas de crédito; 
recursos não procurados re-
lativos a grupos de consórcio 
encerrados (ABr).

direitos. Além disso, a 
perspectiva de recebimen-
to de valores baixos pode 
não motivar as pessoas a 
procurar as instituições 
financeiras com as quais 
mantém ou mantiveram 
relacionamento atrás de 
informações. O objetivo do 
Valores a Receber é justa-
mente facilitar essa comu-
nicação entre instituições 

e clientes”, afirmou o BC 
em nota.

Os dados do novo sistema 
englobarão informações re-
lativas a: contas de depósitos 
em moeda nacional encer-
radas com saldo disponível; 
contas de pagamento pré
-paga e pós-paga encerradas 
com saldo disponível; contas 
de registro mantidas por so-
ciedades corretoras de títu-

São Paulo promove ações de 
incentivo ao descarte correto de lixo

ampliar a quantidade de resíduos aceitos 
nos ecopontos – atualmente os equipa-
mentos recebem gratuitamente recicláveis, 
entulho, poda de árvore e grandes objetos. 
O projeto será implantado gradativamente 
nas demais unidades. Também hoje, serão 
inaugurados dois novos ecopontos na zona 
leste, localizados na Subprefeitura de São 
Miguel Paulista – Ecoponto Jardim Romano 
e Ecoponto Jardim Helena.

Além disso, as mais de 144 mil papeleiras 
distribuídas pelas vias da cidade começaram 
a receber novos adesivos com frases edu-
cativas. Com três diferentes frases, “Lugar 
de lixo é aqui”, “Lugar de lixo é no lixo” e 
“Lixo no chão, não!”, a campanha reforça a 
importância do descarte correto nas vias. 
Diariamente, são coletadas cerca de 8 mil 
toneladas de resíduos no serviço de varrição 
e lixeiras. A adesivação nos equipamentos 
acontecerá de maneira gradativa ao longo 
do ano (ABr).



Como inovar 
na comunicação 
com o cliente?

A transformação da 
comunicação com 
os clientes para os 
meios digitais já era 
uma necessidade 
sinalizada há 
anos no mundo 
corporativo

Com a pandemia, se 
tornou uma urgência 
e obrigatoriedade 

para que pudessem conti-
nuar operando e atendendo 
suas demandas. Muitos 
comércios que antes depen-
diam de suas lojas físicas e 
da predominante atrativi-
dade visual, migraram para 
uma nova forma de operar 
online – onde a inovação 
aliada à comunicação é um 
fator crucial para o destaque 
da empresa em meio à alta 
competitividade. 

Essa tendência foi com-
provada em uma pesquisa 
feita pela KPMG e execu-
tada pela Forrester Consul-
ting. Em seus dados divulga-
dos, 67% dos entrevistados 
disseram ter acelerado suas 
estratégias de transforma-
ção na pandemia, junto 
com 63% que afirmaram ter 
aumentado os orçamentos 
para tais investimentos. No 
Brasil, 62% dos executivos 
disseram que a sobrevivên-
cia de suas empresas é o 
principal motivador para a 
realização de investimentos 
em transformação digital.

Mesmo com grandes in-
vestimentos, o efeito sur-
presa da pandemia fez 
com que muitas empresas 
enfrentassem dificuldades 
para atingir uma comuni-
cação massiva e, ao mesmo 
tempo, personalizada nos 
meios digitais. Os cami-
nhos encontrados foram 
vários: enquanto algumas 
se preocuparam em trazer 
seus colaboradores para o 
atendimento online, outras 
alinharam seu foco no de-
senvolvimento de sistemas 
e robôs para desempenhar 
tal função. 

Ambas são válidas, mas 
uma coisa é certa: em qual-
quer estratégia de inovação 
na comunicação, os grandes 
protagonistas e líderes des-
se processo são as pessoas, 
e não a tecnologia em si. O 
papel da tecnologia é de 
apresentar todas as possibi-
lidades de caminhos a serem 
percorridos, abrindo espaço 
para meios que tornem atin-
gível este objetivo. 

Se analisarmos o caso dos 
robôs, como exemplo, eles 
são excelentes ferramentas 
que, por meio da inteligên-
cia artificial, são capazes de 

aprender constantemen-
te o comportamento dos 
consumidores e conhecer 
suas necessidades, a fim de 
manter um relacionamento 
próximo de acordo com 
cada perfil, tornando a ex-
periência do usuário muito 
mais rica.

Contudo, cabe destacar 
que sempre existe um cé-
rebro por trás da inovação 
– quem pensa, planeja e 
desenvolve. As pessoas são 
os grandes líderes da inova-
ção na comunicação com 
o cliente; essenciais para 
o monitoramento desses 
sistemas e para garantir seu 
funcionamento de forma 
eficaz.

Por outro lado, sempre 
teremos novos produtos 
para aperfeiçoar cada vez 
mais a usabilidade do clien-
te. Como exemplo, o RCS 
(Rich Communication Ser-
vices) é um novo serviço 
de mensageria protocolado 
pelo Google para trazer uma 
experiência de comunica-
ção muito mais rica para 
dentro do SMS. Ele permite 
um combo de ações fasci-
nante: ver um carrossel de 
imagens, receber vídeos, 
desempenhar ações de 
forma rápida por meio de 
botões e muito mais.

Todas essas novas tecno-
logias estão proporcionando 
enormes facilidades e revo-
luções na comunicação com 
os clientes. As empresas que 
apostarem nessas oportuni-
dades, com certeza irão sair 
na frente de seus competi-
dores. Mesmo que possam 
enfrentar dificuldades no 
começo, a tendência é que 
desenvolvam um aprendi-
zado constante e estraté-
gico para seu destaque no 
mercado.

Em suma, não há ne-
nhum segredo para inovar 
na comunicação com os 
clientes, mas sim algumas 
dicas que podem contri-
buir significativamente. É 
preciso estar atento a tudo 
que há de novo no merca-
do e, principalmente, ter 
pessoas com um mindset 
inovador e disruptivo em 
seu time. Dessa forma, as 
chances de crescer muito 
mais rapidamente do que a 
concorrência são enormes, 
independente de porte ou 
segmento. 

O que importa, de fato, é 
se preocupar ao máximo em 
garantir uma experiência 
próxima e assertiva com 
seus consumidores.

(*) - É diretor de receitas responsável 
pelas áreas de Customer Success, 

Comercial e Marketing na Pontaltech, 
empresa especializada em soluções 

integradas de voz, SMS, 
e-mail, chatbots e RCS 

(www.pontaltech.com.br).

Bernardo Borzone (*)
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Marcelo Ricotta (*)         

O movimento do novo ciclo das commodities 
está em andamento e parece irreversível, diante 
da retomada das atividades em alguns países, 
que deve impulsionar a demanda. A plena recu-
peração da China e o recente pacote econômico 
dos EUA, deverão ser os fatores cruciais que 
impulsionarão esse novo ciclo, e, com isso, muitos 
projetos engavetados há anos, especialmente no 
setor de mineração, começam a ser viabilizados 
e postos em prática no Brasil, na América Latina 
e em outros continentes. 

Apesar desta excelente perspectiva no curto 
prazo no cenário global para o mercado e para 
empresas que trabalham para clientes do setor 
de commodities, a luz amarela está acesa. A atual 
crise econômica brasileira provocada pela pande-
mia inflacionou insumos básicos, e os projetos em 
fase de execução no Brasil estão sofrendo para 
se manterem de pé, além do impacto sobre os 
planos de investimento em novos projetos, que 
podem se tornar inviáveis em função dos custos. 

Em pouco mais de um ano, o descontrole da 
pandemia causou sérios abalos nos preços dos 
insumos, dificultando a organização comercial 
das empresas do setor e provocando constantes 

É fundamental estimular parcerias com 
fabricantes e fornecedores, com o objetivo de 

equilibrar os custos.

Só é proprietário o indivíduo que efetuou o registro do título na 
matrícula do imóvel.

O setor imobiliário vive ciclos. Existem momentos em 
que é necessário esperar para comprar um imóvel e outros 
que o setor traz grandes oportunidades. 

Segundo o sócio da agência imobiliária Rio Exception, 
Benjamin Cano, a pandemia trouxe excelentes oportuni-
dades para quem quer adquirir a casa própria ou comprar 
um outro imóvel, já que os juros estão baixos e os preços 
mais atrativos. 

Mas é necessário alguns cuidados antes de fechar um 
negócio. O empresário listou quais são eles:
 1) Antes de comprar: 
	 • Na hora da promessa de compra e venda, peça 

a certidão de ônus reais do imovel - Este docu-
mento informa se há algum tipo de ônus referente 
a um imóvel que se deseja comprar. 

  Nele é possível ver se há pendências envolvendo o 
atual proprietário ou o imovél que ele tenta vender, 
entre elas: dívidas de IPTU do imóvel; imovél com 
ordem de penhora; com o ordem de leilão; dados 
como garantia do imóvel em financiamentos; imó-
veis em doação; imóveis em litígio; imóveis com-
prometidos em promessas de compra ou venda.

 2) No momento da escritura:
	 •	Peça certidões negativas do vendedor - Essas 

certidões do vendedor devem ser analisadas antes 
de fechar qualquer negócio: Certidão negativa de 
Ações Trabalhista, Certidão negativa da Justiça Fe-
deral, Certidão negativa de Ações Cíveis, Certidão 
negativa das Ações da Fazenda Estadual, Certidão 
negativa das Ações da Fazenda Municipal, Certidão 
negativa das Ações em Família, Certidão negativa 
do Cartório de Protesto, Certidão negativa da Dívida 
Ativa da União/Negativa do Imposto de Renda

Uma demanda obriga-
tória para qualquer 
empresa, que precisa 

ser tratada com atenção por 
quem está abrindo um ne-
gócio, é a emissão de notas 
fiscais, uma vez que qualquer 
erro pode gerar prejuízos, 
de acordo com Christophe 
Trevisani, fundador e CEO 
da eNotas, startup espe-
cializada em automatizar a 
emissão de notas fiscais, que 
elencou quatro dicas para 
novos empreendedores: 
 1) Saiba qual tipo de 

nota fiscal você deve 
emitir - Existem di-
versos tipos de nota 
fiscal eletrônica em 
vigor no Brasil, por isso 
é fundamental saber 
qual é a ideal para o 
seu negócio. Entre os 
mais utilizados estão a 
nota fiscal de produto 
(NF-e), voltada para 
venda de mercadorias 
e gerada na (Sefaz) 
Secretaria da Fazenda 
de cada estado. 

  A nota fiscal de serviço 
(NFS-e), focada em 
prestação de serviços e 
gerada na prefeitura da 
cidade onde o serviço 
é oferecido; e a nota 
fiscal de consumidor 
(NFC-e), alternativa 
prática ao cupom fiscal 

Na emissão de notas fiscais qualquer erro pode gerar prejuízos.

Micro e pequenas empresas: quatro 
dicas para emitir notas fiscais

Existem diversos tipos de nota fiscal eletrônica em vigor no Brasil, por isso é fundamental saber qual é 
a ideal para o seu negócio

ação repetitiva. As-
sim, o mais indicado é 
automatizar a emissão 
das notas fiscais por 
meio de um sistema 
inteligente, como o 
eNotas, para que você 
não precise se preo-
cupar com questões 
burocráticas e possa 
focar no crescimento 
do seu negócio. 

 4) Declare os seus ga-
nhos corretamente 
- Qualquer tipo de 
empresa e até pessoa 
física, tem o dever de 
declarar os ganhos 
junto à Receita. “É 
fundamental ter um 
contador para auxi-
liá-lo como forma de 
evitar problemas com o 
Fisco e ser penalizado 
com juros e multas, so-
bretudo, considerando 
o sistema tributário do 
Brasil, que é um dos 
mais complexos do 
mundo”, afirma o CEO 
da eNotas. Lembre-
se: sonegar imposto 
é crime. E, mesmo 
que ocorra apenas 
em casos extremos, o 
responsável pode ser 
preso. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.enotas.com.br).
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amplamente utilizado 
por lojas físicas, uma 
vez que é emitida pela 
internet junto à Sefaz. 

 2) Fique atento ao seu 
regime de tributa-
ção - Para operar o 
negócio, é essencial 
saber quais os limites 
e as obrigações dos 
regimes de tributação, 
com o suporte de um 
contador. No caso das 
empresas de pequeno 
porte, que são enqua-
dradas no regime de 
arrecadação Simples 
Nacional, o imposto 
pago começa geral-
mente em 6% sobre 
o faturamento e au-
menta de acordo com 
o volume de vendas. 

  As duas categorias 
têm, como facilidade, 
o DAS - Documento 
de Arrecadação do 

Simples Nacional, que 
unifica os encargos. 
Assim, você pratica-
mente só se preocupa 
em emitir as notas 
fiscais corretamente 
e pagar o necessá-
rio. “Tanto para MEs 
quanto para EPPs a 
regra básica é gerar o 
documento para cada 
venda realizada a fim 
de justificar todos os 
recebimentos”, frisa 
Trevisani. 

 3) Automatize a emis-
são das notas fiscais 
- Ao emitir a nota fiscal 
eletrônica, é comum 
que aconteçam erros 
quando a tarefa é exe-
cutada manualmente. 
A margem de erro é 
grande, mesmo haven-
do uma pessoa respon-
sável pela atividade, 
por se tratar de uma 

Cuidados essenciais para quem quer 
comprar um imóvel

 3) Peça a documentação do imovel - Certidão ne-
gativa iptu, Taxa de bombeiro e outros documentos 
que comprovem que o imóvel está livre de dívidas

 4) Verifique as últimas reuniões do condomínio 
- É sempre bom pedir as últimas reuniões de con-
domínio com a ata da Assembleia Geral para saber 
se há obras votadas e cotas extras a serem pagas. E 
se terá obras pagas nos próximos meses da compra

 5) Não esquecer de registrar sua escritura no RGI 
registro geral de imóveis - A forma de aquisição 
da propriedade, por meio de compra e venda, é feita 
pelo registro do título de aquisição no Cartório imobi-
liário. Sendo assim, só é proprietário o indivíduo que 
efetuou o registro do título na matrícula do imóvel. 

Fonte: (thiago.freitas@black.art.br).
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A alta dos insumos e o impacto nos projetos em execução

El
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rreajustes em custos que já haviam sido planeja-

dos antes da execução dos projetos. Uma em cada 
quatro empresas da indústria de transformação 
apontou que, em abril deste ano, a escassez de 
matérias-primas é o principal fator que limita a 
expansão de seus negócios, segundo pesquisa 
do Ibre/FGV. 

A desvalorização do real frente ao dólar invia-
bilizou compras de insumos no exterior e deixou 
mais rentável a exportação dos insumos nacionais, 
graças ao apetite voraz da China, que registrou 
incríveis 18,3% de crescimento, criando o cenário 
de escassez de oferta no mercado brasileiro, a par-
tir de outubro de 2020, com rápido agravamento 
da situação nesses primeiros meses de 2021, e 
impacto sobre os projetos já em andamento, e 
cujos custos foram previamente fixados. 

O aço é um dos itens que lidera essa pressão 
de custos. O seu preço médio começou a dispa-
rar no mercado brasileiro. Da cotação média de 
R$ 4,15 por quilo em julho/agosto, foi para R$ 
6,40 em janeiro, alcançando R$ 7,81 por quilo 
em alguns estados, como o Pará. Já o alumínio 
registra aumento consecutivo nos últimos 12 
meses. Em maio de 2020, a tonelada valia US$ 
1.440. No final de abril de 2021 já estava em U$ 
2.445 a tonelada, aumento de 69,79% em um 

empresas, cujo fluxo de caixa acaba por sentir 
maior abalo frente à necessidade de se arcar com 
custos maiores do que os projetados, e em face 
da necessidade de se completar um projeto em 
andamento, com prazos já estipulados. 

Da mesma forma, planos para realização de 
novos projetos passam a requerer revisão, po-
dendo comprometer a sua viabilidade. Nesse 
contexto, as empresas têm um importante papel 
para viabilizar grandes projetos em andamento 
no país. Ao apresentar uma oferta aos clientes, 
elas devem realizar cotações minuciosas junto 
aos fornecedores, buscando sempre o melhor 
custo-benefício, para mitigar o aumento junto 
aos clientes. É fundamental estimular parcerias 
com fabricantes e fornecedores, com o objetivo 
de equilibrar os custos. 

Portanto, o momento atual, a esperança é que 
a pandemia possa vir a ser controlada o mais 
rápido possível e que o mercado volte à cons-
ciência de que é necessário puxar o freio nos 
custos para que o novo ciclo das commodities 
possa ser aproveitado por todos e contribua, 
efetivamente, para a realização de novos inves-
timentos e a geração de emprego. 

(*) - É diretor comercial da SKIC Brasil. 

ano. O preço do minério de ferro, por sua vez, 
disparou a partir de abril de 2020, chegando a 
custar US$ 150,84 em dezembro do ano passado. 

Com o aumento dos preços destas e de outras 
matérias-primas, as siderúrgicas nacionais co-
meçaram a reajustar suas tabelas, atingindo em 
cheio a indústria, os mercados de distribuição 
varejista e o setor de construção. Este aumento 
dos insumos, não previsto antes da pandemia, 
está provocando no mercado revisões completas 
dos planos de negócios por parte de algumas 
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Hotel Majestic S/A
CNPJ n° 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

Prezado Senhor(a). Com fundamento no artigo 123, da Lei das S.A., a pedido do acionista Edgar José Bernardi, 
ficam os Senhores Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de junho de 2021, às 11:00 hs , no endereço da sede da Compa-
nhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta Cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, para deliberar 
sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Águas de Lindóia, 02 de junho de 2021. 

Atenciosamente José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

*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 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

A Irani Papel e Emba-
lagem lança a primeira 
embalagem de papel 
com tecnologia antiviral, 
antibacteriana e anti-
fúngica do Brasil, com 
destaque para a capaci-
dade de inativar o vírus 
da Covid-19, além de 
outros vírus, bactérias e 
fungos, em 99,9% em até 
cinco minutos de conta-
to. A inovação, que será 
aplicada no papel uti-
lizado para a produção 
de embalagens e chapas 
de papelão ondulado, 
chegará ao mercado este 
mês. Com o potencial an-
ti-Covid, o lançamento 
garante maior seguran-
ça e saudabilidade aos 
brasileiros, contribuindo 
para a higiene dos itens.  

Desenvolvido em parce-
ria com a Nanox Tecno-
logia, o papel conta com 
micropartículas de prata 
responsáveis por oxidar 
a camada externa do 
vírus, criando, portanto, 
uma barreira de proteção 
antiviral, antibacteriana 
e antifúngica que elimina 
em 99,9% o SARS-CoV-2 
da superfície da emba-
lagem, além de outros 
vírus, bactérias e fungos. 
Outro grande diferencial 
da tecnologia é a sua dura-
bilidade, já que a proteção 
antiviral permanece ativa 
durante toda a vida útil 
do papel e da embalagem, 
mesmo se entrar em con-
tato com o álcool ou outras 
substâncias. 

Além disso, o produto 
não é nocivo ao meio 
ambiente, visto que foi 
produzido com fibras re-
cicláveis em linha com os 
padrões de sustentabili-
dade da Irani. “O papelão 
e as embalagens estão, 
cada vez mais, presentes 
na vida das pessoas e em 
suas casas, seja quando 
pedimos uma refeição 
via delivery, quando com-
pramos algo pela internet 
ou vamos ao mercado. 
Por que não oferecer aos 
consumidores e ao nosso 
setor uma embalagem 

totalmente segura contra 
vírus, fungos e bactérias, 
garantindo o cuidado e se-
gurança à saúde de todos? 

Foi isso que pensamos 
e, após muita pesquisa e 
testes, apresentamos de 
forma inédita ao mercado 
brasileiro o primeiro papel 
antiviral que inova o nos-
so setor e confere total 
segurança aos brasileiros, 
já que o nosso produto é 
seguro contra diferentes 
tipos de vírus, fungos e 
bactérias”, diz Sérgio Ri-
bas, diretor-presidente da 
Irani Papel e Embalagem. 

A produção do produ-
to antiviral da Irani se 
concentra na unidade 
de papel localizada em 
Vargem Bonita, em Santa 
Catarina. Para desenvol-
ver o novo produto, a área 
de Pesquisa & Desenvol-
vimento da Irani realizou 
uma série de testes junto 
à Nanox Tecnologia. Na 
etapa final, os testes foram 
conduzidos pela empresa 
especializada Quasar Bio, 
referência em ensaios com 
SARS-CoV-2 e realizados 
em laboratório de biosse-
gurança de nível 3 (NB3) 
do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP.

 
Para a obtenção do 

produto antiviral, as mi-
cropartículas de prata são 
inseridas na composição 
do papel no momento de 
sua fabricação – o que 
garante que a proteção 
seja efetiva durante todo o 
ciclo primário do produto. 
Já o processo de inativa-
ção dos vírus, fungos e 
bactérias se dá quando 
ele entra em contato com 
a prata e passa por um 
processo de oxidação, 
que ocasiona a quebra de 
sua membrana e faz sua 
inativação. Isso garante 
que o produto ofereça a 
capacidade de inativação 
enquanto durar o papelão, 
justamente pelo fato das 
micropartículas de prata 
estarem inseridas em sua 
estrutura. 

A proteção antiviral permanece ativa durante toda a vida útil do 
papel e da embalagem.

Ricardo Recchi (*) 
e Denis Nascimento (**)

Não há dúvida de que 
a Covid-19 impulsio-
nou todos os setores 

para a Transformação Di-
gital, especialmente o de 
saúde que, diante das conse-
quências da pandemia teve a 
prática da Telemedicina au-
torizada pelo governo, tendo 
que adotar recursos digitais 
para continuar prestando 
atendimentos, evitando, 
dessa forma, deslocamentos 
desnecessários aos hospi-
tais. Esse cenário favoreceu 
as healthtechs - startups que 
trazem soluções tecnológi-
cas inovadoras para a área 
da saúde. 

De acordo com dados 
divulgados pela consultoria 
Distrito, no Brasil são criadas 
duas healthtechs por sema-
na. Além do crescimento 
em número, as startups 
receberam investimentos 
de aproximadamente 52 mi-
lhões de dólares até junho de 
2020, valor 37% superior aos 
aportes realizados em 2019, 
que totalizaram 38 milhões 
de reais. Nativas digitais, as 
startups se adaptaram ra-
pidamente à Telemedicina, 
mas, e agora, será que essa 
modalidade veio para ficar? 

Aprovada em caráter es-
pecial até a disseminação da 
Covid-19, a medicina online 
já completou um ano, reafir-

As soluções inovadoras são fundamentais para adaptar os 
atendimentos e os serviços ao ambiente online.

O futuro do setor de saúde pertence 
aos desenvolvimentos ágeis

Além do crescimento em número, as startups receberam investimentos de aproximadamente 52 
milhões de dólares até junho de 2020, valor 37% superior aos aportes realizados em 2019, que 
totalizaram 38 milhões de reais
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problemas neste setor não 
faltam. Neste sentido, as 
helthtechs devem prosperar, 
agregando a agilidade e a 
adaptabilidade de seu DNA 
às instituições de saúde 
para resolução de questões 
urgentes. 

Por meio de desenvolvi-
mentos low-code, tecnologia 
que otimiza linguagens de 
programação, é possível 
acompanhar a volatidade 
da política e das decisões 
governamentais, controlan-
do os impactos no setor de 
saúde e preparando-o para 
manter os atendimentos 
atualizados e qualificados. 
Apesar do futuro do setor de 
saúde permanecer incerto, 
os desenvolvimentos ágeis 
são “presença confirmada”. 

Ainda há uma gama de me-
dicamentos que não podem 
ser prescritos através de ca-
nais digitais, além de outras 
inúmeras decisões a serem 
tomadas, o que significa que 
podemos aguardar novas 
alterações governamentais 
em breve e, para acompanhá
-las, é imprescindível dispor 
de desenvolvimentos ágeis. 

(*) - É country manager da Genexus 
Brasil, desenvolvedora global de 

produtos para software baseados em 
Inteligência Artificial. 

(**) - É diretor da DNGX, 
consultora e desenvolvedora de 

sistemas em GeneXus 
(www.genexus.com/pt/global). 

mando as incertezas acerca 
de sua data de término. Ou 
seja, as adaptações às ins-
tituições hospitalares não 
acabarão tão cedo. Para se 
manter atualizado diante 
das mudanças e das deter-
minações governamentais 
tão transitórias e, mais, se 
sobressair neste setor sema-
nalmente mais competitivo, 
a palavra-chave tem sido 
agilidade. 

Afinal, as soluções inova-
doras são fundamentais para 
adaptar os atendimentos e os 
serviços ao ambiente online, 
mantendo a qualidade da co-
municação entre pacientes 
e profissionais, mas não são 
suficientes. Neste momento, 
é importante lembrar que 
as consultas online não são 
mais os diferenciais a serem 

adotados pela prática da 
Telemedicina. Na realidade, 
isso é o básico. 

As inovações, agora são 
acerca das possibilidades 
de fornecer toda uma gama 
de serviços, como o médico 
receitando um determinado 
exame e, durante o aten-
dimento, disponibilizando 
um calendário para o agen-
damento do paciente, por 
exemplo. Esse é o caminho 
para conquistar gestões 
hospitalares mais assertivas 
e estratégicas tendo menos 
impacto financeiro e, prin-
cipalmente, experiências 
positivas para os pacientes. 

Atualmente, o Brasil é 
considerado o oitavo maior 
mercado de saúde mundial 
dentre os quase 200 países, 
mas ainda há muito a ser 

Daniel Camillo Rocha (*)
 
É evidente que a pandemia impactou vá-

rios segmentos da sociedade. Observamos 
na saúde, uma das áreas mais afetadas, 
diversas transformações. 

A lei que regulariza a telemedicina, por 
exemplo, foi sancionada em abril de 2020, 
e possibilitou o atendimento médico por 
meio das teleconsultas. Nesse contexto, 
os dispositivos móveis tornaram-se ainda 
mais relevantes para estreitar as barreiras 
entre os serviços e a população, oferecendo 
mais proximidade entre médico e paciente. 

Atualmente, os smartphones repre-
sentam uma das ferramentas que mais 
auxiliam a prática telemedicina, uma 
vez que 58% dos brasileiros acessam a 
internet exclusivamente pelo celular, de 
acordo com pesquisa da TIC Domicílios. 
A tecnologia móvel proporciona aos 
médicos acesso às informações de saúde 
dos pacientes para realizar o acompanha-
mento em tempo real dos sinais vitais e 
dos resultados laboratoriais. 

Com relação às operadoras de saúde, 
existem hoje aplicativos integrados aos 
sistemas de gestão que possibilitam que as 
instituições de saúde ampliem a integração 
com os pacientes, proporcionando uma 

experiência de ponta a ponta. Essas tecno-
logias permitem consultar toda a rede cre-
denciada, realizar check-in, agendamento 
de consultas e exames, telemedicina e até 
mesmo alertas para o médico, oferecendo 
aos pacientes mais comodidade e proximi-
dade com as operadoras de saúde.

Do lado do paciente, por meio dos dis-
positivos móveis, ele ganha agilidade no 
tratamento e na troca de comunicação 
com o médico. Além disso, o mobile per-
mite acesso a vários aplicativos de saúde, 
não necessariamente medicamentosos. 
Para pacientes com diabetes, por exemplo, 
aplicativos de controle de glicemia facilita-
ram a rotina. Mas, com tantos aplicativos 
de saúde disponíveis no mercado, como 
fica a questão da segurança de dados? 

Para garantir que o aplicativo é de fato 
seguro, é necessário verificar se o mesmo 
segue as diretrizes da LGPD e se todos os 
dados armazenados estão criptografados. 
Vale ressaltar que a área da saúde reúne 
muitos dados sensíveis, uma vez que, a 
partir do momento em que o paciente 
envia o resultado de um exame ao mé-
dico, torna-se um dado sensível. Neste 
sentido, as organizações de saúde devem 
investir em provedores tecnológicos que 
realmente se comprometam com o desen-

volvimento de soluções inovadoras para 
proteger seus sistemas.

Apesar dos avanços no desenvolvimento 
de tecnologias e aplicativos de saúde, 
ainda existem entraves que impedem que 
esses serviços alcancem toda a população. 
O primeiro desafio, é a disponibilidade 
tecnológica, uma vez que algumas regiões 
do Brasil ainda enfrentam problemas 
com conectividade e baixa qualidade na 
conexão. 

Outro ponto crítico é o investimento 
por parte das instituições de saúde, que 
devem apostar na interoperabilidade com 
o objetivo de realizar toda a integração 
de dados entre médicos, laboratórios e 
as plataformas. Os serviços de saúde via 
dispositivos móveis tendem a conquistar 
o mercado, uma vez que proporcionam 
mais agilidade e qualidade no atendimento 
hospitalar, especialmente em tempos de 
pandemia e distanciamento social. 

No entanto, não se exclui a necessidade 
de investir em um atendimento humani-
zado, atentar-se à LGPD e realizar inves-
timentos para aprimorar e expandir cada 
vez mais esse serviço na área da saúde. 

 
(*) - É Diretor Executivo de Saúde da Digisystem, 

empresa 100% brasileira com 30 anos de 
experiência em serviços especializados em TI.

O impacto dos dispositivos móveis na saúde

Embalagem de papel 
com tecnologia 

antiviral e antifúngica
maquinacohnwolfe.com/reprodução
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Rapha Avelar (*)

D igitally Native Vertical Brand, ou marcas verticais 
digitalmente nativas, estão escrevendo uma história 
diferente para o mundo. Têm como essência ouvir o 

consumidor e entregar o conteúdo que aquele público precisa, 
trazendo uma experiência completa, humanizada e integrada. 
Atualmente, muitas marcas são DNVB, mas ainda é preciso 
conhecer mais sobre o seu potencial e o que isso significa.

Minha experiência como empreendedor me permite avançar 
neste tópico. Ter criado uma brandtech, em dezembro de 2020, 
ano tão conturbado pela pandemia, me fez enxergar que o mo-
delo de negócios DNVB é mais do que inovador. No final do dia, 
é sobre conquistar a atenção das pessoas certas e vender por 
meio de construção de marca. Mas, antes disso, te explico de uma 
forma prática o que é DNVB e um pouco de suas peculiaridades.

O termo foi criado por Andy Dunn, fundador e CEO da Bonobos, 
empresa norte-americana de moda masculina sob medida criada 
em 2007. Quase dez anos depois do surgimento da Bonobos, Dunn 
escreveu The Book of DNVB em seu perfil no Medium e o texto 
viralizou. O artigo é uma espécie de cartilha das Digitally Native 
Vertical Brands, com detalhes de todas suas características. 
Inclusive, se você ainda não o leu, vale a pena!

DNVB é utilizado para definir empresas que nasceram no meio 
digital e que se conectam e se relacionam diretamente com o con-
sumidor final, controlando seu produto do chão de fábrica à mão 
do cliente (por isso, verticalizadas). O sucesso dessa estratégia 
se dá em dois eixos: de um lado, diminui distâncias na cadeia do 
varejo e melhora a eficiência de produção e, do outro, cria uma 
obsessão por oferecer a melhor experiência possível ao cliente.

As marcas que nasceram digitais provam que empresas de 
varejo, que têm seus processos, integração de canais, análise de 
dados e outras vertentes nativas no mundo online, ao venderem 
diretamente para o usuário, melhoram a eficiência de produção, 
logística e a experiência do cliente. E isso impacta diretamente 
nos níveis de satisfação do consumidor e, claro, no valor da em-
presa para o mercado.

Tecnologia e Dados: combinação necessária - As marcas 
nativas digitais começam online e, como a experiência de compra 
pela internet ainda não é tão palpável, muitas lançaram lojas 
físicas como uma forma de aprimorar a experiência do cliente, 
uma vez que a tecnologia na loja pode melhorar significativamen-
te a experiência de compra. No entanto, o principal diferencial 

Quem inventou essa expressão resumida em uma sigla de quatro letras já enxergava o que o mercado digital pedia, mas tenho certeza 
que se surpreendeu com o que veio depois. A verdade é que empresas DNVB não são o futuro, mas o presente: 

é o modelo de negócios que combate as ineficiências de indústrias tradicionais.

Foto de Liza Summer no Pexels

de marketing. Para dimensionar a criação de conteúdo e atender 
às necessidades de conteúdo, os DNVBs geralmente dependem 
de conteúdo gerado pelo usuário.

Nós queremos autenticidade! - As DNVB compreenderam 
o momento atual. Em primeiro lugar, e mais óbvio, está o uso da 
tecnologia em marketing digital e logística, que tem se tornado 
cada vez mais fácil e barato para as pequenas empresas entrarem 
em contato com os consumidores e entregar mercadorias para 
eles. Em segundo lugar, a Geração Y, ou Millennials, bem como a 
geração Z, apresentam comportamentos de consumo diferentes 
dos Baby Boomers e da Geração X. 

Os mais jovens tendem a valorizar a exclusividade e as ex-
periências mais do que o status e as marcas, que eram muito 
mais intensas para as gerações anteriores. O que mudou é que 
a marca vem bem antes da venda. De acordo com o estudo The 
Consumer Content Report: Influence in the Digital Age (2017), 
86% dos Millennials afirmam que a autenticidade é um quesito 
muito importante na hora de decidir quais marcas vão apoiar. 
Isso quer dizer que as pessoas não estão comprando um produto, 
e sim, um valor. Elas não querem apenas mais um serviço, mas 
um conteúdo que dialogue com o que acreditam.

A construção de marca começa quando a empresa é verdadeira 
com aqueles que a seguem. Independente do tipo de conteúdo 
produzido ou nicho de atuação, marcas e influenciadores serão 
cada vez mais cobrados sobre posicionamentos e valores. Mais 
do que nunca, as palavras que comandam esse universo são 
conceitos como transparência, autenticidade e responsabilidade.

Os modelos de negócios antigos estão saturados - Pode 
ser duro para alguns lerem isso, mas é verdade. As marcas nati-
vas digitais não só perceberam isso, como o mercado comprova 
por A mais B que as pessoas estão online, consumindo serviços, 
produtos, mas principalmente conteúdo. Em abril de 2020, os 
pedidos online no varejo cresceram 146% em todo o mundo. 

Na Europa, por exemplo, 60% dos consumidores disseram que 
continuariam comprando online mesmo com o fim da pandemia. 
E, quando falamos sobre a América Latina, esse número sobe 
para 78%, segundo o report “The Future 100” da Wunderman 
Thompson. Ou seja, o consumidor está no celular, na internet e 
nas redes sociais, o tempo todo, sem parar. É com essa realidade 
que as marcas lidam hoje em dia e é por isso que ser digital vai 
além de vender seus produtos online. 

Trata-se de construção de marca com conteúdo relevante para 
o seu público. O novo modelo de negócios consiste na forma como 
você cria, entrega e angaria valor para ter a atenção das pessoas. 
O seu objetivo na era digital deve ser conquistar atenção. Veja 
que usei o termo conquistar com um propósito. Conquistar não 
é simplesmente persuadir alguém a comprar um produto. O novo 
modelo de negócios que eu defendo aqui não tem nada a ver 
com a postura de vendedor nos antigos moldes que conhecemos. 

A melhor forma de você conquistar é ter um serviço que 
seja excelente, com atendimento de qualidade, e que leve uma 
experiência de qualidade. Dessa forma, os consumidores serão 
anunciantes voluntários do seu produto, essa é a verdade.

Os principais recursos para marcas nativas digitais tendem a 
ser plataformas móveis e baseadas na web, recursos de marketing 
digital e embaixadores da marca, ou seja, aquelas pessoas que 
comentam, recomendam e postam sobre a sua empresa, anali-
sando os seus produtos, com opiniões verdadeiras. 

Podem ser as celebridades, os influenciadores digitais, mas 
aquele consumidor que recomenda para o amigo, sem ganhar 
nada em troca, esse é quem a marca deve conquistar. Atenção! 
Todas as marcas precisam conquistar a atenção do seu público, 
as marcas nativas digitais já sabem disso, porque nasceram 
online, conversando com eles. As DNVBs, ganharam esse nome 
em 2016, mas agora é que elas ganharam corpo e força. Estamos 
só começando!

(*) - Empreendedor em série, fundador da Adventures Inc, 
é colunista da MIT Technology Review Brasil.
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entre os varejistas tradicionais e os varejistas nativos digitais é 
a mentalidade. 

Enquanto as vitrines estão sendo reformadas para atrair clientes, 
os nativos digitais estão definindo o futuro do varejo. Aproveitando 
softwares selecionados por líderes em tecnologia, essas empresas 
podem tirar o máximo proveito de algoritmos personalizados e 
conseguem estudar localização, hábitos, motivação do comprador 
e necessidades diárias. Essas “dores” de cada consumidor são 
suportadas pela entrega imediata, disponibilidade, escolha de 
marcas parecidas. Essa experiência de compra aparentemente 
mágica é possibilitada pela tecnologia.

Os produtos DNVBs representam meticulosamente a identida-
de da marca e seus produtos e embalagens são projetados para 
serem compartilhados nas redes sociais. Essas marcas dependem 
muito do conteúdo visual exibido em uma infinidade de canais 

DNVB: quaTrO 
leTras e uMa 

reVOluçãO 
para as Marcas

cONTrOlar seu prODuTO DO chãO 
De fáBrica à MãO DO clieNTe
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Valorizada a contratação de profissionais com experiência em 
controle de custos, planejamento e processos contábeis.

A pandemia fez com 
que as empresas 
apertassem ainda 

mais seu fluxo de caixa. 
Muitas companhias tiveram 
de realizar verdadeiros 
malabarismos orçamentá-
rios para resistir às duras 
imposições causadas pela 
crise sanitária. Uma das 
formas encontradas foi 
apostar na contratação de 
profissionais com experiên-
cia em controle de custos, 
planejamento e processos 
contábeis. Segundo levan-
tamento do PageGroup, 
referência mundial em re-
crutamento especializado 
de executivos, a busca por 
especialistas desse tipo 
aumentou 50% nos quatro 
primeiros meses do ano em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. 

Há pouco tempo, conseguir 
um cargo de liderança era algo 
impensável para mulheres, 
mas felizmente a situação vem 
mudando devido à sensibiliza-
ção no âmbito da diversidade, 
da inclusão e da equidade de 
gênero. Entretanto, há algumas 
questões que precisam ser 
debatidas, tais como a pouca 
representatividade em cargos 
de liderança e de gestão, os 
salários menores do que os 
dos homens, a sobrecarga por 
conta da associação com a vida 
familiar, entre outros. 

Segundo Sandra Cristina 
Domingos, coordenadora do 
atendimento corporativo do 
Senac/SP, historicamente as 
mulheres começaram a assumir 
postos de trabalho no Brasil 
somente após terem tido direito 
a voto e iniciarem sua jornada 
de trabalho, passando a ser 
mais protagonistas das próprias 
vidas, sustentando suas famílias 
e provocando uma mudança 
estrutural nas empresas. E a 
pandemia acabou aumentando 
as diferenças. Embora a pro-
porção de mulheres mais quali-
ficadas no mercado de trabalho 
esteja crescendo, as diferenças 
de renda e a pouca representa-
tividade em cargos gerenciais 
ainda são problemáticas que se 
fazem presentes nesse cenário. 

“Acredita-se que a pandemia 
trouxe um retrocesso para a 
evolução das mulheres no mer-
cado de trabalho. O desempre-
go foi maior para as mulheres 
porque elas estão mais presen-
tes nos setores afetados direta-
mente pelo isolamento social, 
como o setor de consumo, por 
exemplo. Também houve o 
fato de que o confinamento fez 
aumentar ainda mais sobre as 
mulheres as tarefas domésticas, 
principalmente com filhos e 
familiares, o que impactou di-

retamente na produtividade”, 
esclarece Sandra. 

“A liderança feminina tem 
características importantes que 
trazem inúmeros benefícios a 
equipes e organizações. Elas 
tendem a ser menos centrali-
zadoras, delegando e pedindo 
mais auxílio às equipes, com-
partilhando problemas e solu-
ções e estimulando o trabalho 
a partir de uma construção 
coletiva. Além disso, estão 
acostumadas a fazer diversas 
atividades ao mesmo tempo, o 
que as torna mais flexíveis nas 
tomadas de decisões”, afirma a 
coordenadora. 

Outra ideia equivocada re-
fere-se ao julgamento de que 
as mulheres são mais frágeis e 
não ‘aguentam’ as pressões e os 
desafios das grandes decisões e 
dos conflitos inerentes aos altos 
cargos de gestão. Além disso, 
deve-se considerar o aspecto 
de que, pela característica de 
flexibilidade dessa liderança, 
muitas vezes as mulheres não 
são valorizadas como líderes, e 
há os que tentam desqualificá
-las e desautorizá-las. “Assim, 
profissionais acabam se sentindo 
confortáveis e estimulados a 
contribuir e expressar suas ideias 
contribuindo para que todos es-
tejam alinhados para obterem o 
sucesso juntos”, explica Sandra. 

Os líderes precisam tam-
bém priorizar a inclusão e a 
diversidade nas equipes, pois 
o sentimento de aceitação faz 
com que os profissionais se 
engajem mais e se sintam mo-
tivados e orgulhosos por suas 
conquistas. Valorizar o trabalho 
e o progresso dos profissionais 
das mulheres, evitando que o 
sucesso seja entendido como 
sorte, acaso ou privilégios é uma 
necessidade urgente. - Fonte 
e mais informações: (https://
corporativo.sp.senac.br/). 

A liderança feminina tem características importantes que 
trazem inúmeros benefícios a equipes e organizações.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Luis Pacheco (*)

Percorremos apenas 20% deste século e temos 
certeza de que ele promete mudanças cada vez mais 
rápidas em nosso cotidiano

A internet 2.0 já ficou no passado, a indústria já está no 
4.0, os sistemas de comunicação na quinta geração 
(5G). Algumas das maiores empresas do planeta 

eram bebês na virada do século. A revolução silenciosa que 
essas empresas provocaram está apoiada em Tecnologia 
da Informação e Comunicação, conhecida pela sigla TIC. 

Em 2000, a Amazon era uma menina de seis anos, ainda 
não remunerava seus acionistas, e o Google havia nascido 
apenas dois anos antes. As outras empresas que vou citar 
aqui, nem haviam sido criadas: a Tesla foi criada em 2003, 
o Facebook em 2004, o AirBnb em 2008, a Uber em 2009, 
junto com o WhatsApp e o ifood surgiu em 2011.

Quem sabe quem serão as próximas? É certo que es-
tas jovens empresas desbancaram as gigantes do século 
passado em muito pouco tempo e atingiram valores de 
mercado muito maiores do que suas predecessoras. As 
próximas maiores empresas do mundo já estão operando, 
timidamente ainda, provando seus modelos de negócio, 
criando demandas e mercados, reinventando maneiras de 
se fazer as coisas, resolvendo antigos problemas, e – por 
que não? – buscando soluções para problemas do futuro.

Uma das áreas que está em ascensão e que tem ocupado 

espaço crescente na mídia, nas redes sociais, e nos negócios 
é a de FinTechs. Esse rótulo é dado às empresas que sur-
gem com propostas inovadoras para o mercado financeiro 
e muitas delas já incomodam as empresas tradicionais do 
setor. Elas atuam em diversos nichos, como intermediação, 
micro transações, risco e muitas outras, mas baseiam sua 
atuação nas moedas tradicionais, emitidas pelos governos 
soberanos de cada país.

Não há dúvida que a tecnologia aplicada melhora os ser-
viços, reduz custos e taxas, assim como mitiga os riscos de 
fraudes e boa parte desse sucesso se deve ao aspecto digital 
das trocas de recursos entre pessoas, empresas e demais 
agentes. Diversos mecanismos e sistemas de prevenção 
têm sido desenvolvidos e aplicados para dar mais segurança 
às transações. Porém, ainda acontecem furtos e fraudes.

E se houvesse uma moeda para usarmos em nossos 
negócios e transações financeiras, que fosse à prova de 
fraudes, atrelada a um mecanismo que pudesse garantir a 
integridade de todas as operações? Tudo isso existe, desde 
2009, quando foi lançada a criptomoeda chamada Bitcoin. 
O mecanismo utilizado para aquisição e para trocas com 
essa moeda se chama BlockChain e utiliza um sofisticado 
algoritmo de criptografia e de ação em rede, que confere 
grande credibilidade à essa moeda.

No início, seus criadores desenvolveram um modelo de 
criação de moeda para quem trabalhasse na rede de vali-

dação das transações. A valorização da moeda se deu por 
conta de vários aspectos, como o sigilo das operações, a 
curiosidade, a independência de governo, por ser uma 
moeda negociável no mundo todo e pela qualidade dos 
algoritmos de segurança e de integridade das informações. 
Pouco a pouco, a rede de validação foi crescendo, assim 
como o valor da moeda, que hoje é aceita em diversos 
negócios e transações comerciais pelo mundo e até aqui 
no Brasil.

Hoje, apenas 12 anos depois, já são mais de uma cen-
tena de criptomoedas, e todas elas utilizam mecanismos 
baseados no BlockChain, semelhantes ao utilizado no 
BitCoin, o que garante igualmente a elas a integridade 
das informações e das transações.

Então, prepare-se: em breve você poderá ser surpreen-
dido por seu empregador, quando ele perguntar se pode 
pagar seu salário em alguma criptomoeda, assim como vai 
poder fazer compras no e-commerce com essas mesmas 
moedas. Não acredita? Olhe aí nas suas gavetas. Certa-
mente vai encontrar um canhoto de cheque. Aquilo que 
usávamos na pré-história de 10 ou 15 anos atrás.

(*) Graduado em Engenharia, pós-graduações em Marketing e Computação 
Aplicada à Educação, Mestrado em Educação Matemática e Doutorado em 

andamento na mesma área, Luis Pacheco tem experiência no mercado 
financeiro e em empresas digitais, atua como professor no ensino superior, 

como pesquisador e é autor de conteúdo especializado.

Criptomoedas - modinha 
ou tendência?

Dispara a procura por profissionais 
especializados em controle de custos

“A procura por especia-
listas em finanças, especial-
mente com viés contábil, 
registrou uma verdadeira 
explosão nesse começo de 
ano. As empresas estão pro-
curando substituir profissio-

nais que não apresentaram 
bom desempenho por outros 
que tragam melhores resul-
tados, sejam multitarefas e 
conversem com o negócio. 
Esse é o tipo de perfil que 
mais tem sido demanda-

do recentemente”, analisa 
Lucas Papa, gerente sênior 
do PageGroup. O consultor 
conta que a alta demanda 
por esses especialistas está 
vindo, principalmente, de 
empresas dos setores Far-
ma, Agro, Infra, Telecom 
e Construção. “Querem 
recrutar desde analistas até 
gerentes”. 

Veja quais são os profis-
sionais de Finanças mais 
demandados. Para chegar 
a essa lista, o PageGroup 
consulta permanentemente 
empresas de todos os portes 
em 14 setores de todo o Bra-
sil. A partir dessa conversa, 
os consultores consolidam 
essas informações e produ-
zem a relação final dos car-
gos com maior possibilidade 
de demanda das empresas. 
Confira a lista: 

Cargo O que faz Perfil da vaga

Analista contábil 

Profissional responsável por classificação e 
conciliação contábil e financeira, apuração 
de impostos diretos e indiretos, elaboração 
de relatórios contábeis e análise de lança-
mentos e despesas.

Graduação em Contabilidade e conhecimento em plane-
jamento e contabilidade financeira, além de análise de 
custos e de balanço. Salário: R$ 6 mil a R$ 9 mil. Motivo 
para alta: necessidade de reforço das equipes de supor-
te à gestão em meio à crise. Percentual de aumento da 
procura pela vaga: 20% 

Gerente contábil

Planeja, supervisiona e gerencia atividades 
contábeis de acordo com as estratégias 
de negócio da empresa, realiza provisões 
orçamentárias e analisa e elabora balanços 
e balancetes.

Graduação em Contabilidade, capacidade para manipular 
grande volume de dados e de gestão de equipe. Salário: 
R$ 18 mil a R$ 25 mil. Motivo para alta: otimizar processos 
e planejamento contábil/controladoria e reporte para a 
matriz. Percentual de aumento da procura pela vaga: 27% 

Controller
Profissional de finanças com pilar de con-
tabilidade e que tem toda a estrutura de 
finanças abaixo.

Conhecimento generalista de finanças, contabilidade/
controladoria e fiscal. Capacidade de transitar entre 
áreas e liderança de times robustos. Salário: R$ 20 mil 
a R$ 25 mil. Motivo para alta: otimização de estruturas 
e área de finanças mais próxima do negócio. Percentual 
de aumento da procura pela vaga: 33%

Gerente de 
tesouraria

Responsável por supervisionar as ativi-
dades da área financeira: contas a pagar, 
contas a receber, fluxo de caixa e or-
çamento. Com o objetivo de estabilizar 
financeiramente a empresa, deixando as 
contas em ordem, gerando lucro à com-
panhia.

Analítico e estratégico, com habilidade em matemática 
financeira e aptidão em comunicação e negociação, 
além de possuir conhecimento na área de tributos 
e gestão de custos. Salário: R$ 20 mil a R$ 25 mil. 
Motivo da alta: dado o cenário atual, muitas empresas 
precisam de uma liderança sênior para negociar com 
bancos e representar a companhia. Percentual de 
aumento da procura pela vaga: 13%

Coordenador de 
contas a receber 

(com foco 
em crédito e 
cobrança)

Responsável por acompanhar a liquidação de 
títulos e vencimentos, cobrança de débitos 
em aberto, conciliação de retornos e ban-
cária, efetua a renegociação de contratos, 
dívidas e pagamentos.

Perfil analítico com boa comunicação e conhecimento 
em matemática financeira. Conhecimento nos sistemas 
ERP são um diferencial. Salário: R$ 9,5 mil a R$ 13 mil. 
Motivo da alta: Dado o cenário atual, várias empresas 
precisarão solicitar a renegociação de contratos, dívidas 
e pagamentos. Percentual de aumento da procura pela 
vaga: 17%. 

Fonte e outras informações: (https://www.page.com/).
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Liderança feminina: 
desafios e oportunidades 

a partir da pandemia
catracalivre.com/reprodução


