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O ROX - Retorno sobre a experiência do usuário, é uma métrica 
cada vez mais comum para profissionais de marketing que buscam 
construir um relacionamento duradouro com os seus clientes. Tudo 
começa com o desenvolvimento de uma estratégia entre canais, 
com experiências personalizadas para os usuários. Ao oferecer 
valor para a sua base de clientes e criar interações significativas, 
as marcas podem garantir experiências do usuário positivas e um 
alto nível de engajamento.   

Marcas estão de olho em medir o retorno sobre a 
experiência

A plataforma de contact center na nuvem da Five9 teve eficiência 
e necessidade comprovadas durante a pandemia do Coronavírus. Em 
um primeiro momento, a ferramenta manteve o trabalho ativo, mesmo 
com as sedes das empresas fechadas e a maioria de seus colaboradores 
trabalhando remotamente. Posteriormente, garantiu o crescimento 
necessário, melhorando a produtividade e reduzindo custos.  

Plataforma de contact center na nuvem ajuda 
empresas a superar desafios

Muitas pessoas desejam abrir o próprio negócio: às vezes para 
ter independência, outras por necessidade, ou ainda para ter um 
horário mais flexível. Enfim, os objetivos são inúmeros e as escolhas 
são particulares de cada pessoa. De acordo com uma pesquisa da 
Globo, 24% dos jovens das classes A, B e C com até 30 anos são 
empreendedores e 60% querem ter um negócio próprio no futuro. 
Porém, para ter uma empresa de sucesso é preciso entender que é 
necessário lidar com os desafios que são apresentados a cada movi-
mentação do mercado. Empreender é sobre ser capaz de construir 
um negócio que seja real, mirando sempre no longo prazo.  

Dores e prazeres numa empresa: coisas que não 
contam sobre empreender
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Negócios em Pauta

Marca mineira desfila em Milão
A marca mineira Libertees participará pela primeira vez de um evento 

da Semana de Moda de Milão. A empresa estará, ao lado de outras sete 
marcas, na edição internacional do Brasil Eco Fashion Week no dia 25 
de setembro. A grife trabalha com presidiárias e tem como estilista Ana 
Paula Sudano. O desfile será realizado no Orto di Brera e serão apresen-
tados quinze looks na passarela. Toda a produção das peças será feita 
pelas detentas da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
(Apac) de Belo Horizonte. Além de geração de renda e de habilidade 
para a vida após a detenção, as presas conseguem também a remição 
de pena por atuarem no projeto. Para uma das cofundadoras da marca, 
Marcella Mafra, a participação no evento em Milão "é uma oportunidade 
de mostrar ao mundo que a reinserção social é possível, além de dar 
reconhecimento a todo o trabalho realizado pelas mulheres envolvidas 
no projeto" (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Blue EdTech anuncia segunda  
mini-aula gratuita

@A Blue EdTech, escola de tecnologia (https://blueedtech.com.
br), que desenvolve um trabalho para impulsionar a carreira de 

programadores que ainda não tiveram oportunidade de ingressar na 
área de TI, anunciou a segunda edição do #BlueNaPrática, um projeto 
que tem como objetivo mostrar na prática, por meio de vídeo aulas, 
como aprender sobre programação pode ser descomplicado e divertido.
Para o segundo encontro, que acontece no dia 07/08 às 17h, pelo Zoom 
(através do link  Meeting Registration - Zoom e também pelo canal da 
Startup no YouTube (Blue EdTech - YouTube), o tema será sobre a 
“Criação de uma Pokédex com Angular 12 e TypeScript”. O conteúdo, 
será ministrado pelo professor Paulo Salvatore. No curso, oferecido pela 
Blue, com 12 meses de duração, os alunos, terão a oportunidade de ser 
instruídos por um time pedagógico altamente capacitado e com vasta 
expertise na área de tecnologia, sendo considerados aptos a ingressar 
no mercado de trabalho após seis meses do início da capacitação.    Leia a coluna completa na página 2

AI/Blue EdTech

CONCENTRAÇÃO DE TAREFAS

Muitas empresas se deparam com 
a necessidade de expandir seu 
parque de TI, mas esbarram na 
limitação do data center, que só é 
escalável até certo ponto. 

É nesse cenário que tem se tornado uma 
tendência global que companhias dos 

mais variados setores rodem suas aplicações 
na nuvem. 

De acordo com pesquisas da Gartner, so-
mente os investimentos globais com serviços 
de nuvem pública devem aumentar 18% em 
2021 e atingir US$ 304,9 bilhões. A estimativa 
é que a computação em nuvem deve repre-
sentar 14,2% do mercado de tecnologia da 
informação até 2024. 

A tecnologia em nuvem vem sendo aderida 
por empresas devido à sua solução que pos-
sibilita o uso de recursos da computação por 
meio da internet, excluindo a necessidade de 
que sejam instalado aplicativos em dispositivos 
para usufruir de serviços online. Mas ainda é 
cercada por diversas dúvidas das companhias, 
e até dos profissionais de T.I.. 

"Apesar de ser um tipo de investimento 
já bastante difundido entre as empresas, a 
tecnologia em nuvem ainda é um ponto de 
dúvida e principalmente de muitos mitos, 
que podem até gerar prejuízos, como por 
exemplo pontos voltados para custos e 
segurança", pontua Diogo Santos, CTO da 
Claranet Technology S/A. Pensando nisso, 
o executivo separou alguns dos principais 
mitos envolvendo a tecnologia em nuvem. 
Confira! 

1. - Investir em nuvem não é tão barato 
- MITO. A estrutura da nuvem é extremamente 
flexível e permite que a empresa pague apenas 
pela capacidade utilizada, o chamado pay as 
you go. Isso ajuda companhias com mudan-
ças drásticas no volume de tráfego devido 
a sazonalidade de campanhas a otimizar os 
custos com nuvem. 

Os quatro maiores mitos sobre 
computação em nuvem na atualidade 

Ji
rs

ak
_C

A
N

VA

Um e-commerce durante o período de Natal, 
por exemplo, vai precisar de mais espaço na 
nuvem para coletar e armazenar os dados de 
compra de seus clientes. Passado este período 
de pico, a empresa volta a usar e pagar ape-
nas pela estrutura menor de tráfego de que 
precisa, pois a estrutura de cloud é bastante 
escalável. 

2. - O ambiente da nuvem não é segu-
ro - MITO. O ambiente da nuvem é muito 
mais seguro que o de servidores tradicionais 
em data centers. Isso porque a nuvem está 
baseada em redundância, o que significa que 
o mesmo dado fica registrado em ambientes 
distintos para evitar falhas e perdas, o que é 
conhecido como "disaster recovery". 

Além disso, os provedores de nuvem (como 
Amazon, Google e Microsoft) usam cripto-
grafia avançada e firewalls para identificar 
possíveis invasores e preservar todos os dados 
hospedados no ambiente. Esses provedores 
ainda contam com os profissionais mais qua-
lificados para garantir a segurança da nuvem. 

3. - Os provedores de nuvem vasculham 
os dados - MITO. Ainda existe um mal en-
tendido muito grande sobre esta questão, e 
é comum que as empresas imaginem que o 
provedor de nuvem tenha acesso a seus dados, 
o que na verdade não acontece. 

Players reconhecidos em todo o mundo por 
seu profissionalismo, como Google, Amazon e 
Microsoft tem uma longa atuação no mercado 
e oferecem um serviço exclusivamente de 
segurança na nuvem, ao invés de "investigar" 
ou até vasculham os dados de seus clientes. 
Ainda assim, a prática do mercado é que as 
empresas contratantes e os respectivos prove-
dores assinem contratos de confidencialidade. 

4. - A segurança da nuvem é respon-
sabilidade do provedor - MITO. Para 
entender de quem é a incumbência por 
garantir a segurança da nuvem, é essencial 
ter em mente que o mercado trabalha com 
o modelo de "Responsabilidade Comparti-
lhada". Isso equivale a dizer que segurança e 
conformidade são atribuições compartilhadas 
entre o provedor e o cliente, que roda suas 
aplicações na nuvem. 

Segundo esse modelo, o provedor é res-
ponsável por proteger a infraestrutura que 
executa todos os serviços oferecidos na 
nuvem. Essa infraestrutura é composta por 
hardware, software, redes e instalações que 
executam os serviços da provedora. 

Por sua vez, o cliente tem a responsabilidade 
determinada pelos serviços de nuvem que ele 
mesmo selecionou. Isso inclui a quantidade 
de operações de configuração que ele deverá 
executar como parte de suas responsabilida-
des de segurança. 

"É importante ter um parceiro para sus-
tentação do seu ambiente em nuvem para 
que sejam seguidas as melhores práticas de 
compliance, além de gerir de forma inteligente 
e segura todas as soluções fornecidas", finaliza 
o executivo. - Fonte e outras informações: 
(https://br.claranet.com/).

CEO e fundadora da 
Blue, Daniela Lopes.

US$100 para quem se vacinar
O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, 

anunciou que pagará US$ 100 (cerca de 
R$ 512) para quem for se vacinar con-
tra a Covid-19. Os cidadãos receberão 
um cartão pré-pago com o valor assim 
que receberem a dose. A ideia é voltar 
a acelerar a campanha de vacinação 
contra a doença na cidade, que está 
muito lenta nas últimas semanas. Até 
o momento, 59% da população local 
recebeu ao menos a primeira dose 
e apenas 54% estão completamente 
vacinados (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-volta-a-vida-no-vale-do-silicio-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-07-202/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/deputado-sueco-chega-a-estocolmo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dores-e-prazeres-numa-empresa-coisas-que-nao-contam-sobre-empreender/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/plataforma-de-contact-center-na-nuvem-ajuda-empresas-a-superar-desafios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marcas-estao-de-olho-em-medir-o-retorno-sobre-a-experiencia/
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News@TI
Unidade de Negócios Enterprise

@A SND, distribuidora de soluções de tecnologia, acaba de 
anunciar parceria com a Huawei uma das maiores fabri-

cantes de equipamentos e soluções para Rede e Telecom do 
mundo. Com o acordo, a SND incrementa seu portfólio com 
soluções como cloud, datacenter, armazenamento, conectivi-
dade e segurança e, de forma estratégica lança a Unidade de 
Negócios Enterprise, área especializada para oferecer produtos 
e serviços de TI a esse segmento de mercado (www.snd.com.br).

Plataforma para gestão do fluxo de 
refeições hospitalares

@A ProConcept está oferecendo ao mercado o Nutriflow, 
uma plataforma que possibilita planejar e monitorar em 

tempo real a distribuição de refeições hospitalares, permi-
tindo o gerenciamento de toda a operação e transformando 
os dados colhidos em informações úteis para tomada de 
decisão, melhoria da qualidade, redução de desperdícios 
e aumento da satisfação do paciente, bem como a de seus 
acompanhantes e corpo clínico.

Coluna do Heródoto

O deputado sueco 
chega à capital do 
país, Estocolmo, para 
mais uma semana de 
trabalho legislativo. 

Desembarca no aero-
porto local, faz um 
pit stop na sala vip 

a que tem direito, toma um 
lauto café juntando forças 
para mais uma semana 
de embates em nome dos 
eleitores que o elegeram. 
Sua bagagem é levada por 
assessores ao carro oficial 
e parte para o seu aparta-
mento funcional. 

No caminho um dos seus 
muitos assessores o abas-
tece com as fofocas que 
assombram a cidade e quais 
os encontros que deverá 
participar. Uma lista de 
prefeitos, cabos eleitorais, 
colegas do parlamento que 
têm alguma coisa para pedir 
e o representante do povo 
da Suécia tem que estar 
preparado. Não pode ser 
pego de surpresa. 

A segunda parte das infor-
mações são  as visitas que 
deve fazer nos ministérios 
e órgãos federais para 
atender aos pedidos dos em-
presários que financiaram 
a sua campanha eleitoral 
e precisam ser atendidos. 
Não só porque assumiu 
compromisso com eles, 
isso é administrável, mas 
principalmente porque no 
ano que vem tem eleição 
e ele vai precisar do caixa 
dois das  empresas deles 
para financiar a campanha. 
O fundo eleitoral bancado 
pela população da Suécia 
não é suficiente.

O parlamento sueco tem 
uma semana que mata de 
inveja outros parlamentos 
do mundo. Começa na terça, 
dia da chegada do depu-
tado, e termina na quinta 
à  tarde, quando embarca 
no aeroporto de volta para 
as suas bases eleitorais. Há 
rodadas de almoços, janta-
res e encontros noturnos 
que consomem a saúde de 
qualquer um, mesmo os 
mais acostumados com a 
vida vibrante de Estocolmo. 

Especialmente à noite, 
com direito a encontros 
amorosos nas suítes mais 
caras dos hotéis cinco estre-
las. Há quem pague, mas isso 

não é da conta do deputado 
sueco. Afinal, se afastar da 
família, dos amigos, da sua 
base eleitoral tem que ter 
alguma compensação. A 
consciência do deputado 
sueco está tranquila. 

Chegar ao apartamento 
funcional, com quatro quar-
tos, duas suites, com todo 
o serviço de hotelaria fun-
cionando nos seus mínimos 
detalhes é o que ele merece. 
A vista do prédio é calmante, 
dá para o lago de Estocolmo, 
e o seu domicílio está sempre 
aberto para os peregrinos 
amigos que chegam à capital 
federal. Sente-se gratificado 
em poder ajudar os que aju-
dam os interesses do povo.

O deputado sueco é um 
defensor das causas popula-
res e está de olho no estrago 
provocado pela pandemia. 
Vota garbosamente pelo 
auxílio emergencial de 150 
coroas suecas para manter 
as numerosas famílias que 
vivem miseravelmente nas 
favelas espalhadas pelas 
cidades do país. A diferença 
de valor entre a moradia 
funcional e barraco ao lado 
do córrego que carrega 
mais esgoto do que água, é 
suportável.

O imóvel funcional, per-
tencente ao povo, vale uns 
2 milhões de coroas suecas. 
É o custo da democracia 
dizem os parlamentares 
preocupados com as críticas 
que se espalham nas mídias 
sociais. O que custa manter 
mais de 450 apartamentos, 
ou indenizar com 4 mil e 
500 coroas os coitadinhos 
que não tem apartamento 
para se alojar? 

O contribuinte paga tudo 
isso com um sorriso nos 
lábios, porque sabe que 
está ajudando a democra-
cia a se consolidar e que 
nenhum golpe de estado 
venha atrapalhar o processo 
político como aconteceu no 
passado da Suécia. As mu-
danças não são bem-vindas 
e desnecessárias. Tudo vai 
bem na terra da padroeira 
do país, Santa Brígida.

(Em tempo: o corretor de 
texto trocou os nomes cita-
dos neste artigo. O editor 
pede desculpas e promete 
corrigir na próxima edição). 

(*) - É jornalista da Record News, 
Portal R7 e Nova Brasil fm (www.

herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Deputado 
sueco chega 
a Estocolmo

São Paulo, sexta-feira, 30 de julho de 2021 Negócios2

Por que o gerenciamento do 
ciclo de vida de software é 

estratégico para os negócios?
De acordo com um estudo publicado pela Associação Brasileira das Empresas de Software, ABES, em parceria com  
o IDC, em 2019, o mercado brasileiro de software cresceu 10,5%, com uma movimentação de R$ 161,7 bilhões  
(US$ 44,3 bilhões), se considerados os segmentos de software, serviços, hardware e as exportações do segmento. 

Com o mercado aquecido, as or-
ganizações perceberam que ter 
um envolvimento proativo com 

o ciclo de vida de software (SLM) é 
extremamente necessário para forne-
cer informações que permitem que as 
empresas promovam mudanças, econo-
mizem e mantenham sua propriedade 
de software protegidas.

Mas, o que é SAM e SLM? 
SAM, nada mais é do que a gestão do 

ativo de softwares, que visa proteger 
a propriedade intelectual e o capital 
financeiro das companhias. Hoje em dia, 
as empresas precisam estar preparadas 
para realizar as análises de suas licen-
ças e contratos aceitos pela empresa, 
pelos fabricantes, para não sofrerem 
eventuais multas. Com a evolução da 
área de TI, SAM deixou de visar apenas 
auditoria, buscando entender o todo 
das suas licenças, a gestão de ativos e a 
governança corporativa com processos 
muito bem definidos.

Já o gerenciamento do ciclo de vida 
de software (SLM), atua desde o 
inventário até as etapas de um licen-
ciamento, desde o momento em que 
a empresa compra do seu fabricante. 
Trata-se de um trabalho profundo e 
muito estratégico. Com esse processo 
estruturado, a área de TI é capaz de 
gerenciar, qualificar e garantir esses 
investimentos na tecnologia, que além 
de estar em conformidade com o fabri-
cante, consegue maximizar a redução 
de custos e otimizar os investimentos. 
Dessa forma, as empresas deixam de 
investir ou comprar licenças que não 
deveriam, reduzindo custos e investin-
do em outros segmentos da empresa.

Um processo de compras descentrali-
zado traz riscos e aumenta a quantidade 
de softwares necessários no processo. 
Além disso, existem licenças que são 

petitiva e o desempenho da empresa, já 
que ela deixará de investir em licenças 
e passará a olhar a infraestrutura, o 
diferencial tecnológico e a transfor-
mação digital.

O impacto da pandemia na opera-
ção SLM das empresas

Antes, as empresas estavam muito 
mais preocupadas em estarem aderen-
tes ao contrato do que realmente en-
tender o que significava ter uma licença 
adequada para cada usuário. Hoje, as 
companhias passaram a buscar novas 
tecnologias para tornar processos mais 
eficientes e eficazes, reduzir custos, 
otimizar o investimento e todos os ris-
cos relacionados à TI. Com esse novo 
cenário, as organizações conseguem 
dar mais atenção aos seus ativos de TI, 
entendendo a importância da adoção de 
processos para mensurar e controlar os 
seus ativos. Nesse contexto, a área de 
TI começou a influenciar e contribuir 
para a estratégia da empresa, garan-
tindo assim maior competitividade no 
mercado.

A pandemia ajudou na aceleração no 
processo de empresas que estavam em 
fase de implementação e também de 
muitas empresas que não estavam nem 
prontas para que cada um dos seus cola-
boradores migrasse para o home office. 
Dessa forma, essas companhias tiveram 
que realizar ajustes. Este é o momento 
para cada empresa fazer uma análise 
mais detalhada, olhar os contratos de 
aquisições, as compras, as licenças que 
foram baixadas, ou seja, olhar para o 
seu parque tecnológico. Por isso, é ne-
cessário olhar para o processo primeiro. 
Quando você otimiza o processo, você 
tem a visibilidade do todo.

(Fonte: Gabriela Camano é diretora de 
gerenciamento de ciclo de vida de software da 

SoftwareONE, provedora global e líder em soluções 
de ponta-a-ponta para softwares e tecnologia de 

nuvem.)

instaladas desnecessariamente. O ciclo 
de vida contempla desde a solicitação, 
fornecimento, gerenciamento, até a 
mudança dentro de um licenciamento. 
O mesmo ocorre na nuvem, uma vez que, 
às vezes, essas licenças também não 
são tão necessárias quando a empresa 
migra para a cloud. Desta forma, o ciclo 
de vida do software, o SLM, serve para 
que as pessoas tenham conhecimento 
e gestão corporativa daquilo que estão 
adquirindo e como estão instalando 
seus ativos.

Quanto maior o nível de maturidade 
de uma área de TI, maior o controle 
e o apoio nas tomadas de decisões da 
empresa, otimizando o negócio. Assim, 
irá existir o ganho financeiro que vai 
diretamente melhorar a vantagem com-
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A quarta pesquisa anual de uso 
da nuvem da Denodo apurou que as 
organizações em todo o mundo estão 
adotando o processamento pesado 
em nuvem rapidamente. Fazem isso 
para melhor aproveitar a sua flexibi-
lidade, controlar custos e simplificar 
o gerenciamento de dados. Mais de 
um terço (35%) delas têm nuvens 
híbridas; perto de um quarto (24%) 
têm nuvens privadas e 16% usam 
nuvens públicas.

Vale a pena notar que essa migra-
ção em massa para a nuvem não se 
restringe a poucos aplicativos. Pelo 
menos uma em cada quatro organiza-
ções têm processamento sofisticado e 
em larga escala realizados na nuvem, 
a exemplo de soluções de analytics, 
infraestrutura e inteligência artificial 
(IA) e machine learning (ML). Quase 
50% dos participantes usam múltiplas 
soluções para integração na nuvem, 
sendo as mais populares os data lakes, 
ETL pipeline, cloud data warehouse 
e armazenamento de objetos.

Mas, ao mesmo tempo em que vemos 
grandes cargas de processamento sen-
do migradas para soluções em nuvem, 
vale a penas darmos um passo atrás. 
É importante nos debruçarmos sobre 
algo que tem se tornado um grande 
incômodo. Vale a pena transferir os 
mesmos riscos que estavam em uma 
base de dados original e migrá-los 
adiante com os mesmos desafios de 
compliance que enfrentavam nos 
sistemas legados? De que adianta um 
processamento mais ágil e flexível se 

esta migração não se adequar às novas 
regras de privacidade e de compliance?

É sempre bom termos em mente 
que empresas trabalham com dezenas 
de sistemas, alguns com mais do que 
20 milhões de linhas de código. Como 
auditar e reescrever linhas de código 
em tempo hábil para essas migrações 
para a nuvem a um custo factível para 
que todas as linhas de código estejam 
em conformidade com a Lei Geral de 
Proteção a Dados ou com regulações 
específicas, a exemplo das que regem 
transações financeiras internacionais?

Uma resposta pode estar na experi-
ência europeia, que adotou o Regula-
mento Geral sobre a Proteção de Dados 
(RGPD) de 2018. Agora é possível o uso 
de data virtualization, a nova arquite-
tura de dados permite que as regras de 
privacidade sejam escritas e se situem, 

não mais nas próprias aplicações, mas 
em uma camada lógica no mesmo nível 
do armazenamento de dados. Com 
isso, não há a necessidade de que o 
conjunto das linhas dos sistemas cor-
porativos legados ou dos aplicativos 
usados na empresa seja reescrito.

Com essa nova arquitetura que “vir-
tualiza” os dados, quando um deles é 
acessado por um software, um aplicati-
vo ou um sistema corporativo, esteja ele 
na nuvem ou no banco de dados de um 
servidor no escritório, o mascaramento 
previsto na lei – ou outros requisitos 
legais necessários - já é/são imposto(s) 
a qualquer informação sensível. As 
aplicações, na prática, só “enxergam” 
o que é permitido, de acordo com os 
parâmetros legais pré-definidos.

Com esta nova abordagem, toda 
e qualquer migração se torna muito 
mais fácil. E o investimento neces-
sário para adequar o ecossistema 
de aplicações e programas de uma 
empresa é muito menor do que se 
supõe. De quebra, a camada lógica da 
virtualização de dados garante muito 
mais do que a governança. Nela, é 
possível, também, inserir regras de 
segurança dos dados. É um modo 
novo de regrar uma massa de dados 
e de processamentos sem as dores 
que tanto temíamos. E de facilitar 
a migração de grandes volumes de 
processamento de dados para qual-
quer tipo de nuvem, sem os riscos 
intrínsecos dos sistemas legados.

(Fonte: Marco Wenna é diretor de Vendas da 
Denodo no Brasil).

Como avançar para a nuvem com compliance

Marco Wenna.
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global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo 
de eucalipto, foram prorrogadas até domingo (1). O objetivo é que os 
participantes apresentem soluções de embalagem sustentável para o meio 
ambiente e também viável para uso de restaurantes e consumidores. 
Essa é apenas uma das diversas ações do iFood, que tem em seu plano 
de impacto ambiental a meta de zerar a poluição plástica até 2025. O 
desafio Embalagem do Futuro é aberto ao público. Inscrições podem 
ser realizadas pelo site: (www.embalagemdofuturo.com.br).

E - Clínicas Jurídicas 
A Faculdade de Direito Mackenzie, campus Higienópolis, sediará a 
Conferência Internacional sobre Clínicas Jurídicas e Acesso à Justiça, 
que acontece entre os dias 4 e 6 de agosto de forma online e gratuita. O 
evento são experiências variadas que buscam explicar a distância entre 
teoria e prática nos cursos de Direito, dando espaço e núcleos para 
temas que não costumam ser estudados nos cursos. Atuam de forma 
interdisciplinar e formam os alunos em articulação com a prática. Serão 
apresentados painéis sobre atividades clínicas já consolidadas com a 
finalidade de troca de experiências, compartilhamento de resultados 
e, ainda, exposições teóricas para docentes que pretendem começar a 
empreender esforços no ensino das clínicas jurídicas. Inscrições: (https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccWgZlTJYnxvrxm9tXY_RsXiL-
465tWDalYtRoT1qqcUfLmVA/viewform). 

F - Gestão de Pessoas
As inscrições para o estudo ‘Valor Carreira-As Melhores na Gestão de 
Pessoas 2021’, realizado pela Mercer em parceria com o jornal Valor 
Econômico, foram prorrogadas para 8 de agosto. O estudo identifica as 
empresas com os melhores ambientes de trabalho do país com base em 
oito dimensões: cultura de integridade, agilidade organizacional, liderança 
responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa, carreiras 
atrativas, indivíduos prósperos e engajamento. O estudo “Valor Carrei-
ra” é realizado por meio de um questionário preenchido sigilosamente 
por grupos de funcionários de cada organização. O levantamento tem 
participação gratuita, e as inscrições devem ser feitas pelo site (www.
mercer.com.br/valor-carreira). 

G - Passeio Expedition 
Santa Catarina se prepara para receber mais uma edição do Transcata-
rina – um dos maiores eventos off-road do país, que será realizado de 
26 a 30 de outubro, com largada de Fraiburgo, no Vale dos Imigrantes. 

A - Concurso do BB
O Banco do Brasil prorrogou as inscrições para provimento de 2 mil 
vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro 
reserva, para atuação nas unidades de negócios, e outras 240 vagas de 
Escriturário - Agente de Tecnologia, mais 240 de cadastro de reserva, 
com foco em Conhecimentos de TI. Agora, os candidatos podem se 
inscrever até o dia 7 de agosto. As inscrições têm valor de R$ 38,00. 
A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro. Para 
participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma 
de curso de nível médio e idade mínima de 18 anos completos, até a data 
da contratação. Mais informações nos sites: (www.bb.com.br/concurso) 
e (www.cesgranrio.org.br).

B - Vagão de Carga
A Frateschi Trens Elétricos está colocando no mercado dois novos mo-
delos de vagões para os apaixonados por ferreomodelismo. Tratam-se 
de réplicas do vagão de carga Hopper HTT das concessionárias Rumo 
Logística e VLI, que chegarão às lojas em agosto. As réplicas são fiéis 
aos originais, com pintura, precisão e detalhamento impecáveis. Os 
vagões Hoppers são utilizados, principalmente, para o transporte de 
grãos, açúcar, milho, soja, farelo, entre outros. Uma de suas principais 
características é a carga e descarga automatizadas, possibilitando o 
acionamento das tampas de carga por um sistema pneumático e tor-
nando o processo mais rápido e seguro. Outras informações: (www.
lojadafrateschi.com.br).

C - Black Friday 
Na próxima quarta-feira (4), os lideres do e-commerce do Brasil, se 
reunem num evento online e gratuito,  para contar o segredo, tendên-
cias, estratégias e cases do comércio eletrônico para vender mais nos 
marketplaces, durante a Black Friday. Magazine Luíza, Mercado Livre, 
TIVIT, estão entre as empresas apoiadoras do evento, que é voltado para 
pequeno varejo e a indústria. Para se inscrever, basta acessar (https://
materiais.devapi.com.br/black-friday-o-segredo-para-vender-mais-
nos-marketplaces#rd-column-jsdbj8lz Black Friday). Toda a realização 
do evento está sendo feita em parceria com o Comitê de Líderes de 
E-commerce (ComEcomm), DevApi by Tivit e Acelera E-commerce. 

D - Embalagem do Futuro 
As inscrições para o desafio Embalagem do Futuro, lançado pelo iFood, 
maior foodtech da América Latina, em parceria com a Suzano, referência 

As cidades anfitriãs serão Lages e Caçador, com chegada no litoral sul 
do estado, no município de Tubarão. Há menos de 100 dias do evento, 
quase todas as categorias estão lotadas, totalizando até o momento, 240 
veículos confirmados. As inscrições seguem abertas pelo site (www.
transcatarina.com.br) e o participante pode escolher uma, entre as oito 
categorias existentes: competição (Máster, Graduados, Turismo, Turis-
mo Iniciante e Turismo Light) e passeio (Passeio Expedition, Passeio 
Radical 01 e 02, Camping e Adventure 01, 02 e 03). 

H - Supermercado 100% Digital
Merqueo, o maior supermercado 100% digital da América Latina, está 
sendo lançado no mercado brasileiro e inicia as operações na cidade de 
São Paulo e região metropolitana. O App reunirá mais de 4.000 produtos 
de diversas categorias como hortifruti, itens essenciais da despensa, 
lácteos, carnes, produtos de higiene e cuidados para a casa, entre mui-
tos outros para serem entregues a domicílio de forma programada, de 
acordo com a disponibilidade do consumidor:  Expressa, a partir de 60 
minutos; ou no modo ULTRA, a partir de 15 minutos. A compra é faci-
litada com pagamento pelo App ou no recebimento da encomenda via 
máquina de cartões (débito ou crédito) ou em dinheiro. O App objetiva 
revolucionar a experiência de se fazer supermercado online, com preços 
competitivos. Saiba mais em: (www.merqueo.com.br).

I - Private Label
A Pernambucanas se une à Elo para a expansão do seu portfólio de 
cartões: Pernambucanas private label, Pernambucanas Conta Digital 
e Pernambucanas Elo Mais, que passam a funcionar como cartões 
múltiplos. Juntas, elas oferecem para os clientes da varejista a pos-
sibilidade de comprar no débito e no crédito, dentro e fora das lojas 
da rede. Com o lançamento, a Pernambucanas é a primeira varejista 
a possibilitar o uso de cartão private label fora das lojas próprias com 
a segurança de um cartão com chip e com captura via QR Code. Além 
disso, é pioneira em oferecer um private label atrelado a uma Conta 
Digital. Isso reforça o posicionamento da empresa, que é democra-
tizar os serviços financeiros, contribuindo com a inclusão bancária 
e digital de milhões de brasileiros.

J - Efeito Estufa
Os créditos de carbono são originários de projetos de redução ou remoção 
dos gases do Efeito Estufa da atmosfera. Essa redução é quantificada (em 
toneladas de gases) e convertida em títulos, que podem ser negociados 
com governos, empresas ou mesmo pessoas físicas. Já existem projetos 
voluntários de compensação de carbono, mas um mercado nacional 
organizado pode aumentar a segurança jurídica e reduzir riscos como 
a dupla contagem de títulos. O Centro de Estudos de Infraestrutura & 
Soluções Ambientais da FGV EAESP promove um webinar gratuito na 
terça-feira (3), às 14h, sobre a Regulamentação do Mercado de Crédito 
de Carbono no Brasil. Os interessados  devem se inscrever pelo site: 
(https://evento.fgv.br/creditocarbono/). Após o cadastro, receberão o 
endereço do evento por e-mail. 

O poder da tecnologia no 
suporte aos tratamentos 

terapêuticos

A busca pela segurança 
dos pacientes e a 
garantia da efetividade 
clínica no tratamento 
médico são pautas 
que crescem nas 
instituições de saúde

Essa preocupação pode 
ser evidenciada pelos 
números referentes a 

eventos adversos identifica-
dos em pacientes do sistema 
de saúde, seja público ou 
privado. De acordo com a 
pesquisa mais recente do Ins-
tituto de Estudos de Saúde 
Suplementar da Universida-
de Federal de Minas Gerais, 
somente em 2016, mais de 
302 mil brasileiros faleceram 
em decorrência destas adver-
sidades em hospitais do país.

Esses eventos ocorrem 
por inúmeros motivos, desde 
falhas na dosagem ou aplica-
ção de medicamentos, uso 
incorreto de equipamentos, 
infecção hospitalar e, até 
mesmo, na maneira como o 
paciente conduz o tratamen-
to indicado pelo médico. É 
importante entender que 
isto não quer dizer que seja, 
necessariamente, um erro, 
mas, sim, uma ocorrência que 
poderia, na maior parte das 
vezes, ter sido evitada.

Dentro desse cenário, as 
principais preocupações dos 
profissionais do ecossistema 
da saúde estão relacionadas 
às tomadas de decisões te-
rapêuticas, às prescrições 
de medicamentos e ao ali-
nhamento das informações. 
Diante desse quadro, qual 
a melhor forma para que as 
instituições consigam virar 
esta página e avançar em di-
reção a uma maior segurança 
e qualidade no cuidado ao 
paciente?  

O intuito de qualquer insti-
tuição hospitalar é reduzir ao 
mínimo os danos causados a 
pacientes por meio de even-
tos adversos. Para que isso 
seja possível, os principais 
aliados dos profissionais 
de saúde são os recursos e 
ferramentas tecnológicas de 
suporte à decisão clínica e 
terapêutica.

Estas soluções baseadas 
em evidências são responsá-
veis por reduzir os erros de 

prescrições de medicamen-
tos, aumentar a segurança do 
paciente, bem como prover 
informações mais completas 
e atualizadas, não apenas 
para médicos e farmacêuti-
cos, mas para toda equipe 
multidisciplinar do setor de 
saúde.

Com a inclusão dessas 
plataformas na rotina das 
instituições, os profissionais 
da área passam a ter acesso 
a uma série de soluções que 
agregam conteúdo relevante 
no suporte às decisões. Esse 
tipo de ferramenta traz con-
teúdos mais diversos, como 
informações a respeito de 
dose, indicação de uso, in-
terações medicamentosas, 
toxicologia, comparações 
entre medicamentos, bem 
como considerações sobre 
gravidez e lactação. 

Informações cruciais e que 
dão suporte ao profissional 
na escolha da terapia mais 
adequada para cada paciente, 
garantem mais eficácia no 
tratamento e, consequente-
mente, queda nos erros de 
prescrição e administração 
medicamentosa. 

Além dos desfechos ne-
gativos em decorrência dos 
eventos adversos, a pesquisa 
aponta, também, o impacto 
econômico causado por es-
ses eventos. Mais de R$ 10 
bilhões foram consumidos 
pelos eventos adversos, no 
ano de 2016, somente na 
saúde suplementar brasileira. 
Nesse contexto, decisões 
mais assertivas e tratamentos 
adequados e baseados em 
evidências clínicas poderiam 
garantir um destino mais 
adequado a esses recursos.

Dessa forma, podemos 
compreender que sem o au-
xílio efetivo de tecnologias 
e ferramentas de suporte à 
decisão, esses números se 
manterão longe do cenário 
ideal. Portanto, quanto mais 
aderente à tecnologia e ali-
nhada à medicina baseada 
em evidências a instituição 
estiver, mais precisas serão 
as decisões clínicas, menores 
serão os custos e mais seguro 
será o tratamento, aprimo-
rando a qualidade no cuidado 
de cada paciente.

(*) - É Diretora de Estratégias de 
Mercado da Wolters Kluwer, 

Health na América Latina.

Natália Cabrini (*)

O Índice de Confian-
ça dos Serviços 
cresceu 4,2 pontos 

e chegou a 98 pontos, em 
uma escala de zero a 200, 
o maior patamar desde 
março de 2014 (98,3 pon-
tos), segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Foi a quarta alta conse-
cutiva do indicador, pu-
xada principalmente pelo 
Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no 
futuro e que avançou 6,5 
pontos, para 105,6 pontos. 
O Índice da Situação Atu-
al, que mede a percepção 

Índice de Confiança do Comércio 
subiu 5,1 pontos e atingiu 101 pontos.

O Índice Geral de Preços-Merca-
do (IGP-M), usado no reajuste de 
contratos de aluguel em todo o país, 
registrou inflação de 0,78% em julho 
deste ano, taxa superior ao 0,60% 
de junho. Com o resultado, o IGP-M 
acumula 15,98% no ano e 33,83% 
em 12 meses, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), que fez a 
pesquisa.

A alta de junho para julho foi 

puxada pelos preços no atacado 
e no varejo. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, que mede o 
atacado, subiu de 0,42% em junho 
para 0,71% em julho. Já o Índice de 
Preços ao Consumidor, que apura o 
varejo, passou de 0,57% para 0,83% 
no período. Por outro lado, a infla-
ção do Índice Nacional de Custo da 
Construção caiu 2,30% em junho 
para 1,24% em julho (ABr).

A Petrobras assinou o contrato para a venda da tota-
lidade de sua participação (51%) na Petrobras Gás S.A. 
(Gaspetro). O valor da venda de R$ 2,03 bilhões, assinado 
com a empresa Compass Gás e Energia S.A., deve ser 
pago no fechamento do acordo e está sujeito aos ajustes 
previstos no contrato. 

O fechamento da transação está sujeito à aprovação 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). A Petrobras informou, em nota, que até o 
fechamento da transação, observará as disposições 
constantes dos acordos de acionistas da Gaspetro e 
das distribuidoras de gás natural, inclusive quanto aos 
direitos de preferência. 

A Gaspetro é uma holding com participação societária em 
19 companhias distribuidoras de gás natural, localizadas 
em todas as regiões do Brasil. Suas redes de distribuição 
somam aproximadamente 10 mil quilômetros, atendendo a 
mais de 500 mil clientes, com volume distribuído de cerca 
de 29 milhões metros cúbicos por dia.

A Compass, que adquiriu a Gaspetro, pertence ao Grupo 
Cosan, e foi criada em 2020 para atuar no segmento de gás 

A Gaspetro é uma holding com participação societária 
em 19 companhias distribuidoras de gás natural.

Confianças do comércio 
e serviços sobem em julho

Os índices de Confiança do Comércio e dos Serviços registraram altas na passagem de junho para julho

5,1 pontos no período e 
atingiu 101 pontos, nível 
mais alto desde janeiro de 
2019 (102,3 pontos). É a 
terceira alta consecutiva 
do indicador.

O crescimento do setor 
também foi influencia-
do principalmente pelo 
Índice de Expectativas, 
que teve alta de 5,6 pon-
tos e chegou a 93,2 pon-
tos. O Índice de Situação 
Atual subiu 4,5 pontos 
para 108,7 pontos, maior 
valor desde dezembro 
de 2010 (110,2 pontos) 
(ABr).

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

sobre o presente, subiu 1,7 
ponto, para 90,4 pontos.

O Índice de Confian-
ça do Comércio subiu 

Petrobras assina contrato 
para venda da Gaspetro

e energia. Atualmente é controladora da Comgás, maior 
distribuidora de gás do país com mais de 19 mil quilômetros 
de rede instalada e 2,1 milhões de clientes e com presença 
em 94 municípios do estado de São Paulo (ABr).
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IGP-M do aluguel é de 15,98% 
no ano
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Como o 5G vai mudar a 
relação com o cliente?

Muito já se fala 
sobre a revolução 
que a conexão 
mundial terá com 
a tecnologia 5G e 
suas contribuições 
para uma maior 
velocidade de 
comunicação

Apesar de ainda estar-
mos distantes de um 
uso em massa dessa 

tecnologia, os avanços que 
estamos observando mos-
tram importantes indícios 
dos impactos positivos que 
o 5G trará à comunicação 
digital em empresas dos 
mais diferentes portes e 
segmentos.

Recentemente, o Brasil 
instalou em uma área rural 
a sua primeira antena des-
tinada à quinta geração de 
internet, ainda em caráter 
experimental para que seja, 
logo mais, disponibilizada 
em grande escala. Até abril, 
foram homologados 20 
modelos de smartphones 
5G pela Anatel. Em alguns 
meses, ainda teremos o 
grande leilão do 5G, onde 
serão levantadas verbas 
importantes a serem in-
vestidas em infraestrutura 
de comunicação e aprimo-
ramento da conectividade.

Ainda não há uma previ-
são de quando o 5G estará 
amplamente disponível, 
mas até lá, uma coisa é 
certa: precisamos nos pre-
parar. Não adianta ter 
uma via expressa sem um 
carro que trafegue em alta 
velocidade. Trazendo essa 
analogia para o contexto 
digital, a usabilidade de 
uma plataforma adepta a 
essa tecnologia deve ser 
fácil e fluida – ou seja, toda 
estrutura por trás precisa 
atender a essa rapidez. 

Não faz o menor sentido 
dispor de um canal rápido, 
com um site, sistema ou 
APP lento. Isso porque, 
na prática, a principal 
conquista proporcionada 
por essa tecnologia será 
uma maior velocidade na 
conexão, aliada a outras 
facilidades como maior 
abrangência de dispositi-
vos conectados, diminui-
ção da latência da conexão, 
consumo de serviços e 
transferência de arquivos 
muito mais rápido. 

Com ela, poderemos reali-
zar o download de arquivos 
pesados em um piscar de 
olhos, ter buscas de pesqui-
sas de forma quase instan-
tânea, realizar consultas a 
distância em sistemas que 
armazenem e disponibili-
zem todas as informações 
de saúde do paciente, con-
ferências em vídeo mais 
realistas e, muito mais.

Todos esses benefícios 
são extremamente impor-
tantes se pensarmos que 
cada vez mais empresas 
estão se redirecionando ao 
mundo digital. 

Segundo um estudo divul-
gado pela IBM, seis em cada 
dez empresas aceleraram 
projetos de digitalização 
e, 51% dos executivos 
disseram ter como prio-
ridade para os próximos 
anos projetos desse tipo. 
Com uma tecnologia veloz 
e abrangente como o 5G, 
as marcas terão uma expe-
riência muito mais alinhada 
com as expectativas do 
consumidor moderno, que 
anseia por serviços cada 
vez mais rápidos e eficazes.

É um efeito dominó: 
quanto mais rápido for o 
oferecimento de um serviço 
e sua qualidade, maior será 
a satisfação do consumidor 
justamente devido à tal 
velocidade – o que conse-
quentemente, aumentará 
seu tempo de permanência 
na plataforma, a chance 
dele finalizar uma compra 
ou, ser impactado por uma 
propaganda direcionada, 
por exemplo.

Para garantir esses be-
nefícios na comunicação 
digital, a adaptação ao 5G 
deve ser pensada com foco 
na usabilidade do cliente, 
uma vez que ele irá esperar 
por um serviço veloz que 
atenda suas expectativas. O 
user experience (UX) deve 
ser prazeroso, intuitivo, su-
ave e agradável – gerando 
o timing ideal, objetivo e 
evitando possíveis saltos 
ou espaços na comunicação 
com o cliente.

Conforme for sendo im-
plementada, a tendência é 
que o 5G diminua a distân-
cia e conecte o offline e o 
online – famoso processo 
denominado como Internet 
das Coisas – facilitando e 
muito a comunicação das 
marcas com seus consu-
midores e a elaboração de 
estratégias de marketing e 
relacionamento muito mais 
próximas e assertivas.

Logo mais, teremos um 
novo ecossistema digital 
onde a comunicação será 
muito mais clara, veloz e oti-
mizada, contribuindo para 
a criação de um ambiente 
mais conectado e produtivo 
dentro das empresas. Do 
outro lado, os consumidores 
com certeza também ficarão 
mais satisfeitos com uma 
maior velocidade da entre-
ga dos serviços desejados. 

Por mais que ainda demo-
re para ser acessível para 
grande parte da população, 
a espera valerá a pena.

(*) - É COO Digital e CBDO da 
Pontaltech, empresa especializada 

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

(www.pontaltech.com.br).

Bruno Cedaro (*)
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A crise trazida pela pan-
demia deixou muita gente 
endividada e sem saber 
por onde começar a pagar 
os débitos. O problema é 
ainda pior quando existe 
o assédio por parte de 
financeiras, que chegam 
até a vasculhar dados do 
INSS para abordar idosos 
que acabam de receber 
pensão ou aposentadoria. 
Isso deve mudar, graças a 
três fatores que chegam 
para ajudar o consumi-
dor endividado: a Lei do 
Superendividamento; a 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD); e a própria 
mudança de mentalidade 
das empresas rumo à ne-
gociação humanizada. 

Lucas Barbosa (*)
 

As redes sociais, as fer-
ramentas de buscas 
e lojas virtuais fazem 

uso da Inteligência Artifi-
cial (IA), para evidenciar o 
desejo dos clientes, seja em 
uma recomendação, notícia 
ou livro, por exemplo. A 
verdade é que seus dados 
estão por TODA parte!

Como as pessoas conso-
mem produtos, a informação 
sobre os consumidores está 
tão consolidada que o de-
sejo torna-se algo passivo 
e o comportamento deixa 
de ser individual. Esse é o 
principal motivo pelo qual 
o Machine Learning (ML), 
e a Big Data tornaram-se 
os grandes hot topics na 
geração de vantagem com-
petitiva. A estratégia de 
dados é a evolução lógica 
para qualquer empresa que 
almeja entregar um aten-
dimento personalizado a 
cada cliente em larga escala. 
Trabalhando como cientista 
de dados na BRLink, ficou 
óbvio como muitas empresas 
coletam informações de seus 
clientes diariamente, mas 
não sabem como utilizá-las, 
gerando apenas custos des-
necessários. 

Agora, considere que ao 
transformar essas informa-
ções em dados proveitosos 
é possível compreender 

As ferramentas de buscas e lojas virtuais fazem uso da 
Inteligência Artificial para saber o desejo do cliente.

Entenda com antecedência a 
necessidade do cliente

Você já parou para pensar o quão longe a tecnologia chegou e o que isto implica em seus negócios? Ou, 
então, já teve aquela famosa sensação de que seu dispositivo está ouvindo todas as suas conversas e por 
isso sabe exatamente quais são os seus desejos de compra? Já se perguntou como isto é possível?

negócio.
 2) Reunir em Data 

Lake: Centralizar tudo 
o que foi coletado e 
minerado em um data 
lake viabiliza correla-
cionar o funcionamen-
to de todas as áreas 
de sua empresa como 
coletivo, entendendo 
como as estratégias de 
vendas afetam direta-
mente a entrega final 
de seu produto. 

 3) Business Intelligen-
ce (BI): Possibilitan-
do a compreensão de 
quais foram as estra-
tégias mais eficientes 
em cada área, a apli-
cação da inteligência 
de negócio é funda-
mental para findar na 
aplicação da Machine 
Learning, que ampliará 
a ação de insights para 
todos os clientes.

Para finalizar, ressalto que 
o método auxilia não apenas 
na geração de vantagem 
competitiva, como também 
na criação de valor no merca-
do. De acordo com o relatório 
Insights-Driven Business Set 
The Pace For Global Growth, 
publicado pela Forrester, 
organizações data-driven 
crescem 30% anualmente.

(*) - É Head Cloud Sales Specialist e 
Cientista de Dados na BRLink.
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o comportamento do seu 
cliente, identificando pa-
drões. 

Estes padrões são a cha-
ve de qualquer tipo de 
previsão, assim, é factível 
entender o que pessoas de 
perfis similares consumiram 
e recomendar tais produtos/
serviços para o seu cliente. 
Por essa razão, a estratégia 
de dados é crucial para 
impulsionar o seu negócio. 
Por meio da coleta de in-
formações, estruturação 
e aplicação de técnicas 
complexas, será possível 
classificar seu público-alvo 
e suas necessidades com 
insumo estatístico.

Estamos falando de Da-
ta-driven business — dar 
o direcionamento adequa-
do ao seu negócio sem 
suposições, transformar 
informação em monetiza-
ção ativa - e dashboards de 

negócio. Apresentar quais 
produtos serão consumidos 
neste bimestre, afetando 
diretamente a estratégia de 
marketing, controle de esto-
que e vendas, sendo apenas 
a ponta do iceberg. Estamos 
falando de criação da ne-
cessidade para seu cliente. 
Entendendo o padrão de 
consumo, podemos expor 
ativamente uma carência, 
gerando oportunidades. 
Para auxiliar na aplicação 
deste método, são necessá-
rias três etapas, sendo elas:
 1) Mineração de Dados: 

Dados não estrutu-
rados são completa-
mente inúteis, assim, é 
crucial realizar a data 
mining (mineração de 
dados), responsável 
não apenas por coletar 
informações, mas tam-
bém por direcioná-las 
para a necessidade de 

Há informações equivocadas que 
circulam nas redes sociais para manter o 

celular em bom estado.

Dúvidas mais frequentes 
sobre o uso do celular

Segundo o Strategy Analytics, cerca 
de 50% da população mundial faz uso 
de aparelhos celulares. Entretanto, há 
informações equivocadas que circu-
lam nas redes sociais para manter o 
celular em bom estado. Para não ter 
erro, o GetNinjas, app de contratação 
de serviços, convidou a Tatiana Moura 
da Fix Online, assistência técnica de 
celular em São Paulo, para esclarecer 
as verdades e mentiras sobre o uso do 
smartphone. 
 1) Arroz salva o celular que caiu 

na água?
 MENTIRA! Ele absorve apenas o 

líquido que fica na 
superfície. A água que atinge a placa 
só consegue ser extraída abrindo o 
celular e fazendo o procedimento 
conhecido como banho químico. Se o 
celular cair na água, não o ligue na 
tomada e procure uma assistência 
técnica o quanto antes. Atenção para 
a água do mar, que prejudica ainda 
mais o celular. 

 2) Pasta de dente pode tirar o 
risco da tela do celular?

MENTIRA! Nenhum creme dental 
resolve o problema e, 

além disso, pode entrar no LCD e 
prejudicar o seu funcionamento. Para 
evitar esse tipo de problema, o ideal 
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baterias íon de lítio que não sofrem 
deste mal. Pode carregar quando 
quiser, mas o uso durante o carrega-
mento, pode danificar a bateria, mas 
aí, é outro assunto. 

 5) É melhor usar a bateria até 
o final para ser recarregada? 

MENTIRA! Não precisa seguir 
esses ciclos completos 

de carga e descarga. Os smartphones 
atuais estão preparados para atender 
às nossas necessidades de uso. 

 6) O celular precisa ser retirado 
da tomada quando a bateria 
atinge 100%?

Nem  VERDADE! nem  MENTIRA!  

Deixar o celular no carregador depois 
da carga estar completa não com-
promete o aparelho desde que seja 
um carregador original ou de boa 
procedência. 

Um carregador de má qualidade 
costuma não identificar que o celular 
chegou em 100%, continua passando 
corrente para o aparelho e pode fazer 
a bateria inchar e até explodir. Tenha 
bastante atenção com isso. Fonte e 
outras informações: (www.getninjas.
com.br).

é usar uma película de proteção de 
qualidade (de preferência de vidro 
que é mais resistente). 

 3) Usar o smartphone com a tela 
rachada danifica o aparelho?

VERDADE! O celular pode funcio-
nar se o touch não for 

prejudicado, mas se a pessoa conti-
nuar utilizando sem reparo, corre o 
risco de comprometer o LCD. Neste 
caso, a situação fica mais complicada 
e só a troca de vidro não resolve o 
problema. 

 4) Bateria vicia?

MENTIRA! Isso acontecia com as 
antigas baterias de 

Lei do Superendividamento favorece cobrança humanizada
“Se a dívida dos brasi-

leiros cresceu 67% em um 
ano, a sua capacidade de 
pagar também aumentou 
quase 50%, porque as 
empresas começaram a 
negociar com maior flexi-
bilidade e entender que é 
preciso deixar de lado a 
postura agressiva para re-
ceber seus créditos”, expli-
ca a advogada especialista 
em cobrança humanizada, 
Edijane Ceobaniuc, ao co-
memorar o surgimento da 
Lei 14.181/21, conhecida 
como “Lei do Superendi-
vidamento”, que é baseada 
na conciliação. 

A ideia é facilitar a nego-
ciação entre as partes cre-
dora e devedora, por meio 

compromissos de juro que 
já reconheceu, além de 
uma parcela que ele con-
siga suportar. A legislação 
reforça que a cobrança 
humanizada é o que há 
de melhor para ambas as 
partes”, explica a advoga-
da. Por meio da cobrança 
humanizada, é possível 
convencer o credor de que 
é melhor receber um valor 
menor hoje do que nunca 
mais receber. 

Já quando a cobrança é 
feita por sistemas eletrôni-
cos, até mesmo a imagem da 
empresa credora pode sair 
manchada perante aquele 
cliente e muitos outros. “Se 
você cobra sem parar o seu 
devedor, além de perder 

esse cliente, ele irá falar 
mal da empresa para muita 
gente”, salienta Edijane.

Além disso, a LGPD, 
em vigor desde agosto de 
2020 e que passa a multar 
infratores agora em agosto, 
estabelece que o cidadão 
conceda autorização ex-
pressa para o comparti-
lhamento de informações 
pessoais, como nome, 
endereço e números de 
documentos. A esperança 
é que, a partir de agora, as 
financeiras tenham mais 
critérios antes de obter 
ou utilizar informações de 
pessoas físicas para ofere-
cer empréstimos. - Fonte 
e outras informações: (ht-
tps://reavercred.com.br/).

Por meio da cobrança humanizada, é possível convencer o 
credor de que é melhor receber um valor menor hoje do que 

nunca mais receber.
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dos Tribunais de Justiça 
estaduais, que promovem 
audiências de acordo. A 
possibilidade, antes restri-
ta a pessoas jurídicas, irá 
permitir a pessoas físicas 

interromper o ciclo vicioso 
da dívida e pagar o que deve. 
Recomeço financeiro: essa é 
a proposta.

“A lei vem para impedir 
que o devedor arque com 
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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia Ultragaz S.A.
(“Companhia”), que se realizará no dia 10 de agosto de 2021, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343, 9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2020, acompanhados do parecer dos auditores independentes; e 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
encerrado em 31.12.2020. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apre-
sentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão
participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida
procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 8 de agosto de 2021. Em decorrência
da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem
os documentos de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias
autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos docu-
mentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as recomen-
dações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os
presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do
Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 30 de julho de 2021.

Tabajara Bertelli Costa - Presidente

Banco Cifra S.A.
CNPJ/ME 62.421.979/0001-29 - NIRE 35300036646

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos dezenove dias do mês de abril de 2021, às 12h30 horas, na sede social do 
Banco Cifra S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 2, 10° andar, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 
4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da Companhia, Banco 
BMG S.A. (“Banco BMG”). 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Adminis-
tração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 20120, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 31 de março de 
2021, nas páginas 138 e 139, e no jornal Empresas e Negócios, em edição de 31 de março de 2021, na página 5. 4. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exa-
me e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Finan-
ceiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
(iii) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; (iv) da eleição da Sra. Ana Karina Bor-
toni Dias como membro da Diretoria da Companhia; e, (v) ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia, 6. De-
liberações: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições 
ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as De-
monstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2020. 6.2. Consignar que a Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, no valor de R$ 10.243.617,85 (dez milhões, duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta 
e cinco centavos), o qual terá a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 512.180,89 (quinhentos e doze mil, cento e oi-
tenta reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido, será destinado à 
conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 
2.432.859,54 (dois milhões, quatrocentos e trinta e dois reais mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e qua-
tro centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no 
item (i) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. 
e no artigo 34, II do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante remanescente de R$ 7.298.577,72 (sete milhões, 
duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) será destinado à reserva de 
lucros a realizar, nos termos do artigo 34, III do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Consignar a renúncia dos membros 
da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 2021. 6.4. Aprovar a eleição da 
Sra. Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de identidade RG nº 
58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 
605.649.701.15, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, para o cargo de Diretora sem Designação Es-
pecífi ca da Companhia, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 
31 de dezembro de 2022, permanecendo em seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 6.4.1. A Diretora eleita, aci-
ma qualifi cada, declarara que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude 
de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamen-
te, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade e declarara, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regula-
mento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Cen-
tral do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. 6.4.2. A efi cácia da deliberação aprovada no item 
acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil e a Diretora tomará posse em seu 
cargo somente após tal homologação. 6.5. Ratifi car a composição da Diretoria, a saber: (i) Marco Antonio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° 
7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 002.975.098-96, na qualidade de Diretor Presidente; (ii) Eduardo Ma-
zon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cartei-
ra de identidade RG n° 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem 
Designação Específi ca; (iii) Flavio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/
ME sob o n° 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca, e, (iv) Ana Karina Bortoni Dias, bra-
sileira, casada, bacharel em Química, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da 
cédula de identidade (RG) nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, sujeita à homologação 
pelo Banco Central, na qualidade de Diretora Sem Designação Específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Blo-
co 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-
000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o 
qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações fi -
nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, permanecendo em seus cargos até a investi-
dura dos novos eleitos. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavra-
da a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente; e Eduardo Mazon - Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antu-
nes e Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduar-
do Mazon - Secretário. JUCESP nº 353.663/21-9 em 21.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/ME 08.030.215/0001-67 - NIRE 35300145631

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos dezenove dias de abril de 2021, às 13 horas, na sede social do Cifra S.A. 
Crédito, Financiamento e Investimento, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 
02, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Compa-
nhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no arti-
go 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da Compa-
nhia, Banco BMG S.A. 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, 
as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 31 de março de 2021, nas 
páginas 467 e 468, e no jornal Empresas e Negócios, em edição de 31 de março de 2021, na página 14. 4. Mesa: Os tra-
balhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exame e dis-
cussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do 
Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) da 
destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) da fi xa-
ção da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; (iv) reeleição e eleição dos membros da Direto-
ria; e, (v) ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: O acionista presente apreciou as ma-
térias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integral-
mente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Audi-
tores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.2. Consignar que a Compa-
nhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 19.730,73 (dezenove mil, 
setecentos e trinta reais e setenta e três centavos). 6.3. Consignar a renúncia dos membros da administração da Compa-
nhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 2021. 6.4. Reeleger os seguintes membros da Diretoria da So-
ciedade para ocuparem o cargo de Diretor sem Designação Específi ca: (i) Marco Antonio Antunes, brasileiro, 
casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 7.669.530, expedida 
pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (ii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência 
da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 20775312, expedida pela 
SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (iii) Flavio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, ad-
ministrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° MG 
-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca, 
todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, 
Parte, Bloco 02, 10º andar; Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024. 6.5. 
Aprovar a eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de 
identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, com endereço comercial na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila 
Nova Conceição, para o cargo de Diretora sem Designação Específi ca da Companhia, com prazo de mandato de 3 
(três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e de-
monstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, permanecendo em seu cargo até 
a investidura dos novos eleitos. 6.5.1. A Diretora eleita, acima qualifi cada, declarara que não está impedida de exercer a 
administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela 
em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, con-
tra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declarara, ainda, que 
preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Com-
panhia. 6.5.2. A efi cácia da deliberação aprovada no item acima está condicionada à homologação do presente ato pelo 
Banco Central do Brasil e a Diretora tomará posse em seu cargo somente após tal homologação. 6.6. Ratifi car a compo-
sição da Diretoria, a saber: (i) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 002.975.098-96, na 
qualidade de Diretor sem Designação Específi ca; (ii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da compu-
tação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG n° 20775312 SSP/SP e inscrito no 
CPF/ME sob o n° 275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca; (iii) Flavio Pentagna Guima-
rães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira 
de identidade RG n° MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem 
Designação Específi ca, e, (iv) Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, residente e domicilia-
do na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade (RG) nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita 
no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, sujeita à homologação pelo Banco Central, na qualidade de Diretora Sem Designa-
ção Específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Blo-
co 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Mu-
nicípio de São Paulo, Estado de São Paulo, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realiza-
ção da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser en-
cerrado em 31 de dezembro de 2023, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 7. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Eduardo Mazon - 
Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a origi-
nal lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 
351.897/21-5 em 20.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Educação e  prevenção são as melhores formas de se aproveitar a 
internet de forma segura.

As redes sociais são pla-
taformas onde passamos 
boa parte do tempo. Com 
o contexto da pandemia, 
sem poder interagir pes-
soalmente, essa prática 
se intensificou. Pensando 
nisso, a Eset, empresa lí-
der em detecção proativa 
de ameaças, fornece dicas 
e boas práticas para você 
aproveitar o tempo nas re-
des sociais com segurança. 

A Eset frisa que a edu-
cação e a prevenção são as 
melhores formas de se apro-
veitar a internet de forma 
segura. Por isso, manter o 
bom senso e usar de boas 
práticas no ambiente virtual 
são dicas valiosas capazes de 
livrar os usuários de muitas 
dores de cabeça e prejuízos 
irreversíveis. Confira as 
dicas e recursos de nossos 
especialistas:
	 •	Backup das informa-

ções -  no mundo da se-
gurança da informação, 
a implementação de um 
plano de backup e recu-
peração de dados é uma 
das melhores práticas de 
prevenção para casos de 
emergência. É impor-
tante ter em conta que 
a perda de informações 
pode ter muitas origens, 
desde a falha de um 
dispositivo ou sistema 
físico, um erro humano, 
um código malicioso ou 
um ciberataque. Para 
ficar por dentro de todas 
as dicas, acesse nosso 
Guia de Backup.

	 •	Duplo fator de auten-
ticação - habilitar o du-
plo fator de autenticação 
diminui drasticamente 
as chances de que sua 
conta seja acessada por 
pessoas não autorizadas 
mesmo que elas consi-
gam obter sua senha. 
Isso acontece porque 
a rede social solicitará 
que o novo login apre-
sente usuário, senha e 
uma chave de acesso 
temporária, que pode 
ser um código via SMS 
ou e-mail, por exemplo.

	 •	Recuperação de aces-
so -  problemas de 
acesso podem aconte-
cer, seja por não usar 
um cofre de senhas e 
acabar esquecendo seu 
acesso ou por qualquer 
outro motivo. É sempre 
interessante ter formas 
adequadas de recupe-
ração, e a maioria das 
redes sociais permite 
que os usuários tenham 
alternativas para isso. 
E-mails de terceiros 
confiáveis e números 

de celular podem ser 
cadastrados caso haja 
algum problema para 
acessar a conta.

	 •	Atualizações -  seja no 
desktop, laptop, ou celu-
lar, sempre há uma nova 
atualização de software 
para os aplicativos, sis-
temas operacionais ou 
soluções de segurança. 
Deixando os serviços 
desatualizados, fazemos 
com que nossos softwa-
res e dispositivos fiquem 
vulneráveis a ataques, 
já que os cibercrimino-
sos procuram explorar 
falhas desatualizadas. 
Para que isso não se tor-
ne uma tarefa tediosa, 
você pode configurar as 
atualizações (de forne-
cedores confiáveis) para 
que sejam automáticas.

	 •	Senhas - muitos dos 
problemas começam 
quando as senhas são 
criadas. Senhas simples 
são geralmente as mais 
usadas. Para que seja 
possível aproveitar as 
redes sociais com mais 
segurança, as senhas de-
vem ser robustas, longe 
de datas ou nomes fáceis 
de adivinhar e de prefe-
rência com caracteres 
especiais (*,&,%,$,@,!). 
Se para você é difícil ter 
que lembrar de todas as 
senhas criadas, use um 
gerenciador de senhas. 
Dessa forma, você ape-
nas precisará lembrar de 
uma senha.

	 •	Links suspeitos - ao 
se deparar com algum 
link suspeito (seja na 
própria rede social, 
ou por um e-mail que 
finge se passar por ela) 
procure sempre meios 
oficiais para descobrir 
a veracidade do link, 
como o site oficial, ou a 
própria rede social com 
o selo de verificação. O 
motivo pelo qual estes 
ataques continuam sen-
do tão massivos é que 
funcionam muito bem 
para os cibercrimino-
sos, considerando que 
conseguem enganar as 
vítimas usando a Enge-
nharia Social para que 
cliquem sem pensar. 

“Além de todas essas di-
cas, é sempre  importante 
contar com uma solução 
de segurança confiável 
em todos os dispositivos”, 
acrescenta Daniel Barbosa, 
especialista em segurança 
da informação da Eset. 
Fonte e outras informações: 
(www.eset.com/br).

O profissional passa a ter mais autonomia, porém se torna o 
único responsável pelo sucesso.

Roberto Vilela (*) 

O último ano inverteu 
hábitos e costumes 
e, dessas transfor-

mações, emergiram muitas 
oportunidades. No âmbito 
empresarial, gestores pude-
ram perceber que a presença 
dentro dos escritórios não é 
um parâmetro para a produ-
tividade e dúvidas quanto 
à gestão a distância foram 
solucionadas. Novas neces-
sidades e espaços, fizeram 
com que o trabalho autôno-
mo fosse desmistificado e 
deslanchasse no mercado.

Em um cenário onde, 
segundo o Pnad Contí-
nua, aproximadamente 14 
milhões de trabalhadores 
perderam seus empregos 
durante 2020, plataformas 
como o GetNinjas, espaço 
que conecta empresas a 
profissionais autônomos, o 
crescimento na adesão a esse 
modelo de contratação foi de 
52% entre março e junho, to-
talizando uma média de 300 
novos cadastros. Enquanto 
isso, um relatório, desenvol-
vido pela Fiverr, demonstra 
que a modalidade teve 79% 
de aumento por parte dos 
contratantes.

Dados do Mapa das Em-
presas do Ministério da 
Economia, apontam que 

A desmitificação do trabalho 
autônomo e o avanço da modalidade
O MEI é uma das alternativas mais adotadas pelos profissionais que apostam no trabalho autônomo, já 
que permite compensar alguns dos benefícios presente em contratos trabalhistas tradicionais

mento destas competências 
é um divisor de águas para o 
sucesso neste meio.

Além da organização, a 
determinação depositada no 
negócio e o profissionalismo 
nas relações também são es-
senciais. Criar um portfólio, 
valorizar, financeiramente, 
seu serviço e desenvolver 
relacionamento com os 
clientes são fatores que pos-
sibilitam o prolongamento 
de projetos e a fidelização 
do contratante. Ainda que 
oportuno, a depender do 
estilo de vida e objetivos da 
pessoa, ser um profissional 
autônomo não é atividade 
fácil. 

Em um mercado de traba-
lho competitivo, se destacar 
exige disciplina e adaptabili-
dade para atender diferentes 
demandas, com diferentes 
exigências e oriundas de 
diferentes perfis. Ser resi-
liente e buscar se manter 
atualizado com as demandas 
do mercado permitem que o 
profissional, que se aventure 
nesta jornada, atinja a maior 
premissa do modelo: a inde-
pendência.

(*) - É consultor empresarial e mentor 
de negócios, especialista nas áreas 

de gestão e estratégias comerciais. É 
autor dos livros Em Busca do Ritmo 

Perfeito  e Caçador de Negócios 
(www.orobertovilela.com.br).
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no último ano houve um 
crescimento de 8,4% em 
registros de micro empre-
endedores em comparação 
com 2019, totalizando mais 
de 2.5 milhões de novos 
certificados. O MEI é uma 
das alternativas mais ado-
tadas pelos profissionais 
que apostam no trabalho 
autônomo, já que permite 
compensar alguns dos bene-
fícios presente em contratos 
trabalhistas tradicionais.

Se consolidando como 
uma opção no mercado, o 
modelo traz flexibilidade 
para o trabalhador e simpli-
fica processos ao emprega-
dor, que diminui custos ao 
mesmo tempo que cumpre 
as demandas necessárias. 

Assumindo o controle da 
sua atuação, o profissional 
passa a ter mais autonomia 
quanto a sua carga horária e 
modo de trabalhar, porém, 
a pessoa também se torna, 
única e exclusivamente, 
responsável pelo sucesso. 
Para tanto, desenvolver ha-
bilidades de gestão pessoal 
é imprescindível.

Como os prazos e as metas 
seguirão existindo, a dedi-
cação e o foco devem ser os 
norteadores do profissional, 
que precisará gerenciar seu 
tempo, o planejamento fi-
nanceiro e a administrar seus 
projetos de maneira clara e 
objetiva. Saber identificar 
ferramentas e estratégias 
que auxiliem o desenvolvi-

Valdez Monterazo (*)

Pior do que ter um problema é não 
saber que se tem um. 

Não ter consciência das informa-
ções relevantes da própria empresa, 
como as realidades financeira e co-
mercial, é uma receita certeira para 
o fracasso nos negócios. 

Winston Churchil foi o primeiro-
ministro da Inglaterra na época da 
Segunda Guerra Mundial. Acontece 
que, por ter uma personalidade 
forte, forma gentil de chamar al-
guém totalmente disfuncional, ele 
tinha receio de que seus oficiais não 
passassem a realidade da guerra de 
maneira clara. 

Churchill percebeu que eles tinham 
a tendência de maquiar as informa-
ções, com medo de serem reprimidos, 
o que realmente acontecia. De toda 
forma, isso motivou Churchill  a criar 
o Central Statistical Office, que tinha 

o único objetivo de fornecer informa-
ções confiáveis. Essa ação ajudou os 
aliados a ganhar a Segunda Guerra 
Mundial. Essa mesma mentalidade 
se aplica perfeitamente ao mundo 
dos negócios.

Entretanto, diferente de Churchill, 
vários donos de negócio fogem de da-
dos relevantes por medo de enfrentar 
desafios do seu negócio. Eles evitam 
enfrentar desafios como:
	 •	Realidade financeira - Por ter 

receio de enxergar os números 
dos seus negócios, não sabem ao 
certo quanto faturaram, qual seu 
custo e, ultimamente, seu lucro 
ou prejuízo.

	 •	Realidade comercial - Muitos 
negócios são reféns de um único 
canal de vendas, ou de um número 
limitado de clientes. Enxergar isso 
pode ser o primeiro passo para 
promover a expansão.

	 •	Realidade dos Recursos Hu-
manos - Pessoas são outro fato 
extremamente relevante. Enten-
der quais são as incompetências 
e falhas de caráter da equipe é 
crucial.

Novamente, pior do que ter um 
problema é não saber que se tem 
um. Agora pergunto: que fatos bru-
tais você precisa enfrentar em seu 
negócio?

Ter consciência das nossas próprias 
debilidades empresariais é o primeiro 
passo para desenvolver estratégias 
para remediá-las.

Ao fazer isso, é possível não somen-
te vencer a estagnação, mas promover 
o crescimento, lucratividade e evolu-
ção de sua própria empresa.

(*) - É associado sênior na Sociedade Brasileira 
de Coaching, especializado em negócios, 

liderança e psicologia positiva. 
(https://valdezmonterazo.com.br).

Como enfrentar os desafios 
do seu negócio

Importantes dicas para 
você aproveitar as redes 
sociais com segurança
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 30 de julho de 20216

Dean Drobot_CANVA

• Desenvolver times - Essa talvez seja a função mais 
importante de um líder, treinar e motivar sua equipe, 
garantir que estão totalmente aptos e engajados no 
trabalho a ser feito à frente.

• Supervisionar - Não é nada mais do que garantir que 
o trabalho esteja sendo executado da melhor maneira 
possível. Aqui ocorrem dois erros clássicos,

• Medir - Está relacionado a entender se a performance 
do time, e cada colaborador, superou ou não as expec-
tativas previamente acordadas. Envolve também rela-
tar as boas práticas do time aos superiores e clientes, 
mostrando o trabalho que foi feito, ou as dificuldades 
do caminho.

Neste ponto, após expor conceitos simples e impac-
tantes, trago à luz um pensamento derivado do escritor 
americano Napoleon Hill: "Conhecimento não é poder, é 
apenas poder em potencial, ele é transformado em poder 
somente quando aplicado a algum fim prático, um objetivo 
definido". Dessa forma, te convido a pôr em prática esse 
conhecimento e assim transformá-lo em poder, objetivando 
a prosperidade de sua empresa e sua própria evolução 
pessoal e profissional.

1Planeje e organize suas atividades - Qual trabalho 
deve ser feito? Qual deve ser executado por você? Quais 
são as métricas de sucesso e desempenho? Quais recursos 
são necessários?

2Delegue, supervisione e treine a equipe - Des-
centralize, fuja das atividades que não geram valor e que 
poderiam ser delegadas ou terceirizadas. Quem é responsá-
vel pelo o que? Qual a frequência ideal de acompanhamento 
das atividades com a equipe? Quais funcionários necessitam 
ser treinados, motivados ou capacitados?

3Meça o trabalho - Cada colaborador cumpriu com 
sua parte? Indicadores foram atingidos? Que atividades 
foram feitas e quais ficaram pendentes?

Lembro nesse ponto que para se medir algo, é necessário 
que isso tenha antes sido planejado, portanto, mão à obra!

É muito comum surgirem boas ideias de aplicação e 
pontos de melhoria na gestão ao ser exposta a conteúdos 
como este. Se esse foi o seu caso, torço para que você os 
coloque em prática o mais rápido possível para que em um 
futuro breve, você possa colher os melhores frutos.

Promover esse tipo de reflexão, conhecimento e prática 
é exatamente o papel de um coach executivo quando tra-
balha em parceria com um empresário ou líder, o de aplicar 
continuamente estratégias comportamentais e de gestão 
para promover maiores e melhores resultados empresariais, 
trazer de volta o comando da empresa ao líder, e ajudá-lo 
a ter mais tempo e qualidade de vida.

Ao ler até aqui, você entendeu mais a fundo como exercer 
uma gestão profissional, trabalhando aspectos como: plane-
jamento, organização, delegação, supervisão, treinamento 
e medição de atividades. A aplicação dessas ideias pode te 
ajudar a deixar de lado a circunstância de se sentir escravo 
de sua própria empresa, para que você possa exercer o 
verdadeiro papel do dono ou gestor, o de líder.

 
(*) - Associado sênior na Sociedade Brasileira de Coaching, especializado em 

negócios, liderança e psicologia positiva, promove resultados em diversos seg-
mentos de pequenas e médias empresas (https://valdezmonterazo.com.br).
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• Planejar - Planejamento está relacionado às metas e 
objetivos estratégicos da empresa ou área específica, 
ou seja, o que exatamente se espera alcançar.

• Organizar - Organização está relacionada aos recur-
sos, materiais e intelectuais, necessários para a boa 
execução. De forma mais simples, é entender o que é 
necessário para o cumprimento das atividades e quem 
é o indivíduo adequado a fazê-la.

• Delegar - Se relaciona a dar, ou conceder, poderes a 
alguém. Na prática é desapegar-se de atividades que, 
talvez, já não deveriam ser de sua execução e transferi-
-la a outra pessoa. Dificuldade em delegar atividades 
é uma deficiência clássica em diversos líderes, que as 
concentram em si e ficam totalmente sobrecarregados.

É comum donos de negócios, ou até mesmo gestores, se considerarem escravos de seus negócios. Sentem como se todo o peso do 
mundo estivesse em seus ombros. Acontece que, muitas vezes, todo o peso da empresa realmente está concentrado em uma única 

pessoa, coisas triviais e importantes, atividades de sua responsabilidade, como também que deveriam ser da responsabilidade da equipe.

Valdez Monterazo (*)

Há pequenos negócios onde os proprietários fazem 
absolutamente tudo, desde a gestão da empresa 
até a mais simples das atividades operacionais. Ou 

até mesmo empresas familiares, onde, após o afastamento 
do fundador, a empresa simplesmente entra em colapso, e 
como todo já sabem, o afastamento do dono nem sempre 
é voluntário, às vezes ele vem de repente.

Acontece ainda, de muitos executivos deixarem seus car-
gos corporativos em busca da liberdade e prosperidade de 
ter seu próprio negócio, na maioria das vezes, descobrem, 
amargamente, que ser o dono pode ser mais preocupante 
e desafiador do que ser empregado. Trabalham muito mais 
em sua própria empresa do que quando estavam em seus 
cargos.

Você ficou intrigado com algum desses cenários? Se a 
resposta for positiva, ótimo, pois ao longo desse artigo 
vou passar informações práticas, facilmente aplicáveis e 
preciosas, para que qualquer líder possa ter mais eficácia 
na gestão de sua empresa. Mas antes disso, faça o seguinte 
questionamento: qual o real papel do dono de uma empre-
sa? Será esse o de se preocupar em apagar cada incêndio, 
fazer tudo sozinho e queixar-se da má sorte?

Eu acredito que não. Nesse sentido, fica aqui então a 
pergunta chave deste artigo: como deixar de ser escravo 
da própria empresa? Antes de responder isso, permita-me 
explicar a causa raiz do problema: empresários se tornam 
escravos de suas empresas quando são incapazes de exercer 
funções de gestão e ficam presos na execução de atividades 
que deveriam ser de responsabilidade de seus times ou, até 
mesmo, terceirizadas ou automatizadas.

Dessa forma, um remédio indispensável é desenvolver 
competências de gestão e liderança, para que possam se 
cercar e desenvolver pessoas que o ajudem ter êxito em 
suas atividades. Para exemplificar, trago as ideias de um 
dos maiores gurus contemporâneos de gestão, além de uma 
referência internacional em coaching de negócios, o Brian 
Tracy. Em suas obras, ele comenta que em qualquer cargo 
de gestão, existem funções chave, elas são:
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A taxa média de abandono de carrinho de 
compra no Brasil é de 61%.

De acordo com levantamento da 
consultoria de e-commerce e 
marketing digital Enext, a taxa 

média de abandono de carrinho de 
compra no Brasil é de 61%. Em 2020, 
a porcentagem de desistência chegou 
a 71%. 

Alguns problemas técnicos, como 
dificuldade no cadastro, são fatores 
que interferem diretamente na deci-
são de quem está prestes a concluir 
um negócio e, infelizmente, acabam 
“espantando” uma potencial venda. 
Considerar esses aspectos é funda-
mental para proporcionar uma expe-
riência satisfatória e, assim, evitar que 
a confiança do cliente seja abalada. 
“Os consumidores online são exímios 
buscadores de informações. Ao surgir 
a necessidade, eles correm para a 
internet e procuram por informações 
comparando prós e contras de cada 
fornecedor. 

Para que eles finalizem essa com-
pra, levam em consideração todas as 
informações obtidas na jornada”, diz 
Natália Tukoff, diretora comercial e 
de Marketing da Yapay. Em primeiro 
lugar, é preciso evitar as “surpresas” 
desagradáveis. É preciso ter aten-
ção com o equilíbrio entre valor dos 
produtos e do frete praticado. Uma 
desproporção pode assustar o cliente 
na hora de finalizar a compra, podendo 
levá-lo a desistir do negócio. 

Por isso, é necessário oferecer um 
preço justo em relação ao frete, com 

O brasileiro sempre foi 
visto como um povo em-
preendedor em potencial. 
Porém, em 2020, a taxa de 
empreendedorismo total no 
Brasil atingiu o menor pata-
mar nos últimos oito anos, 
caindo para 31,6%. Uma 
redução de 18,33% quando 
comparada com a taxa de 
2019. Esses números foram 
compartilhados pelo Sebrae  
e constam no relatório da 
Global Entrepreneurship 
Monitor 2020.

Os índices também revelam 
o aumento no número de 
empreendedores por neces-
sidade, ou seja, brasileiros 
que perderam renda devido 
ao desemprego, ou por outras 
razões, e encontraram no em-
preendedorismo uma manei-
ra de movimentar a economia. 
Dados que colocam o Brasil 
como 7º país do mundo em nú-
mero de empreendedorismo 
inicial, composto por novos 
empresários que realizaram 
alguma ação visando ter um 
negócio ou uma empresa com, 
no máximo, três meses de 
operação. 

Maria Brasil, empreen-
dedora e presidente da 
Confederação Nacional de 
Jovens Empresários (Cona-
je), comenta que, embora o 
momento seja de incertezas, 
também é possível considerá
-lo um período de oportuni-
dades. E mesmo a abertura 
de negócios por necessidade 
pode se tornar um caminho 
de sucesso, com as ferra-
mentas e diretrizes certas. 
“Reinventar-se é uma carac-
terística do brasileiro e essa 
qualidade será fundamental 
neste momento de retomada 
da economia”, avalia. 

Em 20 anos de atuação, 

a Conaje propôs e desen-
volveu inúmeros projetos 
e programas com o intuito 
principal de fomentar o 
empreendedorismo no país, 
de diferentes maneiras, 
possibilitando a qualifica-
ção técnica e uma série de 
experiências voltadas para o 
desenvolvimento de jovens 
líderes, a fim de gerar novas 
oportunidades no mercado. 

É o caso do Feirão do Im-
posto, realizado anualmente 
e que tem como intuito pro-
mover a discussão da carga 
tributária embutida nos 
produtos comercializados. 
Assim como o Brasil Mais 
Empreendedor, criado para 
capacitar jovens e adultos, 
de 18 a 39 anos, em situação 
de vulnerabilidade social. 

“A atuação da Conaje está 
alicerçada na missão de forta-
lecer o ecossistema empreen-
dedor no Brasil, mas também 
de provocar discussões e um 
olhar crítico acerca de temas 
diversos”, diz Maria. O intuito 
é trabalhar o empreendedoris-
mo como uma oportunidade 
de gerar renda e independên-
cia financeira e social. 

Para dar voz aos empre-
endedores e orientá-los, a 
Conaje está presente em 21 
estados, por meio das fede-
rações e associações locais. 
Já são mais de 36 mil pessoas 
associadas aos movimentos 
locais. A entidade também se 
faz presente em discussões 
relevantes no exterior, por 
meio da Aliança de Jovens 
Empreendedores do G20, 
Federação Ibero-America-
na de Jovens Empresários 
(FIJE), Bloco Mercosul e 
Países Lusófonos. - Fonte 
e mais informações, acesse: 
(www.conaje.com.br).

Embora o momento seja de incertezas, também é possível 
considerá-lo um período de oportunidades.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

César Munhoz (*)

Se tem uma coisa que o momento atual veio para nos 
ensinar de vez é que a mudança é a única constante. 
Lá no fundo, eu e você já sabíamos disso. Mas todo 

humano tem um pouco de “alergia” a mudanças, também 
conhecida como “ansiedade”. Tentamos nos enganar 
traçando planos de estabilidade e segurança, até que a 
gente vira a curva de novo e POW, temos que repensar 
tudo. Ou, na linguagem moderna, “pivotar”.

E quando o assunto é sua empresa, essa ansiedade pode 
subir a níveis difíceis de lidar, porque uma empresa afeta 
muitas vidas. Resolvi escrever esse artigo porque, desde 
que a arte virou minha profissão, mais ou menos 20 anos 
atrás, tive a oportunidade de navegar por tantos projetos, 
oportunidades, marés altas e baixas, erros, acertos e sen-
timentos difíceis de lidar, que acho que posso contribuir 
com algumas ideias para você que não sabe por onde 
começar para pivotar o seu negócio. 

A primeira coisa que você precisa levar em conta é que 
a noção de “planejamento” está passando por uma revolu-
ção sem precedentes. Tem sido praticamente impossível 
planejar as coisas a médio e longo prazo. E vai ficar pior. 
Ou melhor. Ainda não sei. Mas saberei. “Ainda não sei, 
mas saberei” é uma frase fundamental a partir de agora 
no seu planejamento. Aliás, fiz um fundo de tela com essa 
frase pra você tirar um print e colocar na tela inicial do 

seu telefone - baixe ela no meu instagram, clicando aqui 
[inserir link para www.instagram.com/cesarmunhoz ]. Ela 
fala do desafio diário de entrar em contato com uma mu-
dança e despertar dentro de si o mecanismo de descobrir 
uma solução. Ainda não sei, mas em algum momento sabe-
rei. É seu papel como empreendedor manter essa chama 
acesa. Ela vai guiar você como um ímã para a solução que 
funciona para você.

Aprendi essa lição nos anos 2000, quando decidi que 
queria trabalhar com música experimental. Agora me diga: 
quem contrata músico experimental? “Ainda não sei, mas 
saberei”, disse pra mim mesmo. Continuei aperfeiçoando 
meu ofício e desviando das propostas de trabalho que não 
tinham nada a ver com o que eu queria. Levou um tempo 
até que eu conhecesse o primeiro cliente. Depois vieram o 
segundo, o terceiro. Depois vieram os prêmios, e assim por 
diante. Hoje, graças ao foco em descobrir novos caminhos, 
consigo navegar com relativa tranquilidade pelo mercado 
do qual faço parte.

Outra coisa da qual não dá pra fugir é a necessidade de 
manter a calma. Parece mais fácil falar do que fazer, até 
que de repente você encontra seu próprio jeito de fazer. 
O meu jeito é reservar, sem falta, um momento durante 
a semana para ficar quieto e desconectado, na medida 
do possível, de afazeres e barulhinhos de telefone, com-

putador, etc. Esse momento semanal de quietude me 
renova profundamente e faz com que fique mais fácil 
tomar qualquer decisão. Descobri isso quando, depois 
de manter mais de uma década de rotina de trabalho 
incessante, o burnout caiu como uma pedra na minha 
cabeça e eu me vi sem habilidade alguma de processar 
informações e tomar decisões. Pivotar vem de pivô, que 
significa centro, o ponto central a partir do qual tudo 
faz sentido. Ao encontrar e alimentar o seu centro, e 
achar formas de permanecer nele, fica muito mais fácil 
e certeiro pivotar/girar/redirecionar o seu negócio para 
qualquer lugar.

Espero que minha experiência tenha ajudado você a 
trazer algo de novo para seu dia a dia e a manter o centro 
bem equilibrado na hora de fazer grandes mudanças. Ago-
ra quero saber da sua experiência: deixe um comentário 
contando como você lida com a necessidade de pivotar. 
Vamos juntos encontrar maneiras de manter nossos ne-
gócios vivos, sólidos e na direção certa.

(*) - É artista, comunicador e produtor de ativos de entretenimento 
para projetos no Brasil, Estados Unidos, Suécia e Austrália. Mestre em 

Entertainment Business pela Full Sail University, com formação em Jornalismo, 
Publicidade e Cinema pela UTP, Planejamento de Comunicação Integrada pela 

FAO, Sound Design pela Escola São Paulo de Economia Criativa, AIMEC 
e Escuela Sonica Buenos Aires. César apresenta, toda quarta 19h, a live 

“Arte, Entretenimento e Conexões” nos canais da Full Sail Brazil Community. 
www.cesarmunhoz.com 

Aprenda a pivotar 
como um artista

Alta do abandono de carrinho 
é o vilão do varejo online

Quem nunca desistiu de uma compra momentos antes de fechar um negócio? No mundo online é mais 
comum do que se imagina

contornar a situação. Os dados são 
a base para as campanhas, porém, é 
preciso usá-los de forma coerente e 
inteligente, e respeitando a LGPD. 
Uma das opções é a aplicação de 
técnicas de machine learning. 

Com a ferramenta é possível prever 
padrões e tendências, assim é possível 
definir quais processos podem ser 
modificados ou eliminados durante a 
compra. 

“É importante entender em qual 
parte da compra o abandono de car-
rinho acontece. Por isso, a utilização 
de dados como fonte de informações 
possibilita ao empreendedor entender 
se o consumidor abandonou o carrinho 
no pagamento ou em algum outro 
momento. Assim, utilizar informações 
da base permite focar esforços em 
solucionar um problema específico”, 
acrescenta Natália. 

O checkout transparente é outra 
opção para facilitar a venda, pois os 
consumidores não precisam migrar 
para o site do processador de paga-
mentos para concluir a compra. Isto 
evita os pontos de fuga durante a 
finalização da compra, além de au-
mentar a confiabilidade do comprador. 
É importante analisar as soluções 
especiais disponíveis no mercado que 
se adequem à necessidade de cada 
negócio. Uma destas soluções está nos 
intermediadores de pagamento. - Fon-
te e mais informações: (https://www.
yapay.com.br).
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opções de entregas ou apostando em 
presentes e buscando agregar valor 
ao pedido. Outro erro que precisa ser 
evitado é a complexidade no momento 
de fazer um cadastro na loja virtual. O 
layout precisa ser intuitivo ao localizar 
o produto desejado sem atritos ou 
confusões, buscando sempre transmitir 
segurança. 

Também é preciso oferecer opções 
de pagamento aos clientes. É preciso 
disponibilizar o máximo de opções, 
como PIX, boleto e cartões de cré-
dito de diversas bandeiras para que 
o cliente se sinta confortável para 
escolher como prefere finalizar a 
compra, ampliando as chances de 
conversão. O lojista pode e deve 
utilizar a tecnologia a seu favor para 

Antes de tentar fazer sua 
escolha entre “multiproprieda-
de” e “time-sharing” é preciso 
entender os conceitos que de-
terminam as características de 
cada um. Isso porque ambos são 
consideravelmente similares e 
podem ser facilmente confundi-
dos caso não haja uma percep-
ção um pouco mais aprofundada 
sobre suas particularidades. 

Uma das principais diferen-
ças entre uma modalidade e a 
outra é que, no “time-sharing”, 
por exemplo, quem adquire o 
imóvel tem direito de uso por 
um número pré-determinado 
de anos, no Brasil, em geral, 
esse tempo varia de 10 a 15. 

Passado esse período, caso o 
empreendedor desista do ne-
gócio ou queira algum reajuste, 
é possível fazê-lo. Enquanto na 
multipropriedade, por sua vez, 
a fração do imóvel é adquirida 
pelo cliente e escriturada, ou 
seja, ele se torna dono daquela 
fração por toda a vida. 

O “time-sharing” funciona 
mais como uma prestação 
de serviço que o consumidor 
pode contratar. Justamente 
por isso, esta modalidade 
também é conhecida como 
“hospedagem por tempo 
compartilhado” ou “vacation 
club”, já que não se trata de 
uma posse permanente, res-

tringindo-se a uma quantida-
de de anos fixada no momento 
da contratação do serviço. 

Por meio da Lei 13.777, 
ou Lei da Multipropriedade, 
publicada em dezembro de 
2018, instituiu-se a multipro-
priedade: possibilidade de 
vários proprietários em um 
mesmo bem, que o utilizam 
em uma parcela de tempo 
determinada. Diferentemente 
do time-sharing, a multipro-
priedade imobiliária envolve 
o processo de compra de uma 
fração do empreendimento 
pretendido. Em suma, quem 
escolhe essa opção, torna-se 
um dos donos do imóvel - que 

é vendido em “partes” - com 
direito a escritura e tudo mais. 

Para optar pela melhor alter-
nativa, o procedimento é bem 
simples: basta analisar o seu 
perfil, as suas necessidades 
e os seus anseios. O impor-
tante é ponderar bem sobre o 
seu objetivo antes de fechar 
qualquer negócio. Analise cui-
dadosamente: desejo contar 
apenas com um espaço para 
passar algumas temporadas 
com período predeterminado 
ou ter um imóvel que é seu 
por direito para aproveitar 
como quiser? - Fonte e mais 
informações: (www.granpara-
disocamposdojordao.com.br). 

Multipropriedade ou time-sharing: qual é a melhor opção?

Aumenta o número 
de empreendedores 

por necessidade
sasun1990_canva


