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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 (*)

China Não!

São Paulo, sexta-feira, 04 de junho de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

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


