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O processo de migração de workloads do SAP para a nuvem tem 
sido cada vez mais comum e necessário para alavancar os negócios. 
Os últimos estudos da IDC revelam que os gastos com produtos de 
infraestrutura de computação e armazenamento para cloud computing 
aumentaram 12,5% no primeiro trimestre de 2021, saltando para US$ 
15,1 bilhões. Além disso, as pesquisas apontam que 52% das empre-
sas entrevistadas utilizam algum tipo de nuvem como parte de sua 
infraestrutura digital e 39% pretendem investir em computação em 
nuvem nos próximos meses.  

sAp para a nuvem: cuidados no processo de 
migração dos workloads

Filipe Colombo, CEO da Anjo Tintas e autor do livro Gestão Profis-
sional na Prática (Editora Gente), uma das maiores empresas do setor 
do Brasil, detalha abaixo lições que aprendeu como empresário e que 
podem ser valiosas para todos que têm ou planejam ter sua própria 
empresa: separe as contas de pessoa jurídica e física - Por menor que 
seja a empresa, essa é uma prática que deve ser adotada já no início da 
gestão. As contas pessoais devem ser separadas das da empresa. 

sete lições valiosas de um ceo 
para empresários

Há mais de um século que o futuro da robotização e a relação das 
máquinas com os seres humanos são tópicos de discussão e especula-
ção. Há pouco tempo, um estudo internacional realizado pela empresa 
de consultoria empresarial McKinsey Global indicou que as máquinas 
fundamentadas em Inteligência Artificial (AI) estão progressivamente 
substituindo funcionários humanos.  

robotização: mudanças no mercado 
e oportunidades de negócios
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negócios em pauta

melhor compra entre elétricos
O Nissan LEAF mostra mais uma vez porque é o veículo ícone mundial 

da eletrificação e acaba de ser escolhido como a Melhor Compra entre 
os Elétricos até R$ 300 mil pela publicação especializada em automóveis 
Quatro Rodas. É mais uma honraria para o modelo da marca japonesa, 
que é vendido no Brasil desde 2019 e que mundialmente já acumula 
mais de 110 prêmios. Os jornalistas indicaram o modelo da Nissan “por 
não lhe faltarem méritos”. Entre os destacados estão o amplo espaço 
interno, a capacidade do porta-malas, autonomia, valores das revisões e, 
claro, os equipamentos de série. Além do 100% elétrico LEAF, a Nissan 
foi além e se destacou na edição 2021 do guia Melhor Compra com todos 
os seus modelos comercializados no Brasil entre os destaques de seus 
segmentos.    leia a coluna completa na página 3
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inscrições abertas para o programa Digital 
leader até 31 de agosto

@Prêmio ABII 2021 está com inscrições abertas até 3 de setembro. 
Se a sua empresa fornece soluções ou está sendo transformada 

pela indústria 4.0 você ainda pode participar do Prêmio ABII 2021 
inscrevendo seu case até o dia 3 de setembro. O prêmio é realizado 
pela Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) e reconhecido 
nacionalmente por destacar projetos que desenvolvem ou utilizam as 
tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Em sua 4ª edição, funciona 
como um palco para as empresas mostrarem seus projetos ao mercado. 
Neste ano, a grande novidade é que o prêmio é aberto para qualquer em-
presa interessada em participar. E mesmo as empresas que apresentaram 
seus cases na primeira rodada de inscrições e não foram classificadas 
podem reapresentar os mesmos cases com ajustes ou novos cases na 
segunda rodada. É uma nova oportunidade para todos! A grande final, 
com apresentação dos finalistas, ocorre no dia 27 de outubro. Nas etapas 
classificatórias haverá um time de jurados internos e na etapa final, o 
time de jurados será externo (https://tinyurl.com/8padyb5u).    leia a coluna completa na página 2
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eFicáciA e engAjAmento

Falar em economia digital é como 
entregar um passaporte para 
as pessoas viajarem ao mundo 
d’os jetsons, famosa série de 
animação dos anos 1960, com 
carros autônomos e voadores, 
robôs, Inteligência Artificial e 
internet das coisas (iot)

Flavio Horta (*) 

essa ideia não é equivocada sobre uma 
economia digital, mas ela reflete o fim do 

processo, sem considerar o meio, essencial 
para se alcançar o fim. Não adianta as organi-
zações almejarem uma economia digital, cheia 
de tecnologias de ponta e inovação, sem antes 
conhecerem muito bem seus objetivos, a forma 
como atuam e, principalmente, pensarem no 
seu consumidor e no que ele precisa. 

Nos setores de marketing das empresas, o 
digital, os dados e a automação já contribuem 
nos processos de transformação digital. No 
varejo, o e-commerce vem crescendo e ga-
nhou um boom com a pandemia da Covid-19. 
Mas o que se pode aprender com o setor de 
marketing, que está além da automação e 
catalogação de dados importantes? A atenção 
à experiência do cliente! 

Como mostra um estudo que fizemos no 
começo do ano passado para uma marca de 
produtos e serviços animais, de nada adianta 
montar o e-commerce de um pequeno Pet 
Shop a toque de caixa para sobreviver à situa-
ção de distanciamento social e fechamento de 
lojas presenciais, por exemplo. Este comércio 
pode quebrar dependendo do tempo que 
levará para desenvolver o site, ou se decidir 
competir com grandes empresas que já contam 
com ampla experiência em vendas online. 

O caminho mais sábio é investir na expe-
riência do consumidor, colocando-o como 
protagonista nesta interação. Usar a lista de 
contatos do WhatsApp, contatar os clientes 
e oferecer um serviço personalizado, mostrar 

Qual a relação entre economia 
digital e mudança de mindset?
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que está disponível e treinar os funcionários 
para atendê-los bem, independentemente do 
canal, são exemplos de como se transformar 
para a economia digital. Mais do que a utili-
zação de novas tecnologias, ela se baseia na 
mudança de mindset de toda a empresa. 

Conhecer e saber usar as ferramentas gra-
tuitas que estão à nossa disposição também 
é transformação digital. Educar o cliente, dar 
dicas e estar presente por meio de redes sociais, 
marketplaces e aplicativos de mensagens são 
atitudes práticas e simples de serem transfor-
madas em realidade. O atendimento ao cliente 
é e continuará sendo divisor de águas para o 
sucesso da empresa, tanto no físico quanto no 
virtual. O consumidor atual está mais exigente: 
busca conteúdo de qualidade e um propósito. 

Por isso, fique atento aos valores da empresa 
para avaliar se estão em sinergia com o que 
pensa e acredita. Se tiver uma dúvida e o 
chatbot da empresa não solucionar a questão, 
é fundamental que o atendimento humano 
entre em cena para transformar a interação 
numa experiência memorável. Quando isso 
acontece, viramos a "chave" para a economia 
digital, que prioriza a omnicanalidade, ou seja, 
o atendimento deve ser o mesmo via aplicativo, 
chat, e-mail ou telefone. 

Também falando em pessoas, precisamos 
estimular a cultura de inovação. É o que cha-
mo de ‘pensar como uma startup’, mais ágil 
na solução e na capacidade de corrigir a rota 
rapidamente, em casos de erro. Além disso, 
transformar o ambiente em um espaço mais 
propício para a inovação. Não tem como falar 

em economia digital sem citar o 5G, que serve 
para empresas, pessoas e indústrias. 

A tecnologia de quinta geração está che-
gando para permitir tudo aquilo que já se 
anuncia há pelo menos dez anos: a comunica-
ção máquina-máquina, em que você utiliza o 
smartphone para enviar comando ao seu forno, 
que deixará o jantar pronto antes mesmo de 
chegar em casa. Considerada uma tecnologia 
disruptiva, o Blockchain chega para quebrar 
paradigmas. Embora ainda gere resistências 
- até mesmo pelo desconhecimento de como 
funciona -, o Blockchain é um método de 
verificação de dados, que busca comprovar a 
autenticidade e a procedência das informações 
para validar a transação. 

Com a transferência de dados via Blockchain, 
todo o conteúdo é criptografado de ponta 
a ponta, mantendo um histórico salvo em 
nuvem. Isso é muito seguro e pode ajudar na 
desburocratização de muitos processos que 
hoje demandam tempo e dinheiro. A minha 
aposta de futuro para a transformação digital 
está no 5G e na tecnologia Blockchain. Até 
que as novas tecnologias ganhem corpo e se 
consolidem no mercado brasileiro, a melhor 
estratégia é investir na experiência do cliente. 

Acompanhar a jornada completa do consu-
midor e entender o que ele realmente deseja 
são dicas importantes para as empresas que 
apostam na mudança de mindset como uma 
grande oportunidade para se posicionarem 
como líderes da economia digital. 

(*) - É CEO do Digitalks (www.digitalks.com.br).

produção de vacina
As empresas Pfizer e BioNTech, 

que produzem a vacina anti-Covid 
Cominarty, assinaram carta de 
intenção com a Eurofarma para a 
produção local do imunizante. Será a 
terceira vacina contra o Coronavírus 
a ser produzida no Brasil depois da 
CoronaVac, parceria entre a Sinovac 
Biotech e o Instituto Butantan, e a 
Vaxzevria, da Universidade de Oxford 
e AstraZeneca em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz (ANSA).
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Coluna do Heródoto

O presidente não quer 
atrito com a Suprema 
Corte. Sua presença 
no poder federal já é 
contestada em alguns 
estados brasileiros. 

Um deles, São Paulo, 
lidera a oposição 
ao chefe do poder 

executivo. É autoritário e 
está tramando um golpe de 
estado, publicam os jornais. 
Estes mesmos temem que a 
censura aos  meios de co-
municação voltem como nos 
tempos da revolução militar. 
Ninguém sabe exatamente o 
que vai acontecer uma vez 
que o processo eleitoral, se 
tiver, vai esquentar ainda 
mais o caldeirão político. 

Alguns tem esperança de 
mostrar ao presidente do 
Brasil que há limites cons-
titucionais a ser observados 
e uma guardiã da consti-
tuição, a Suprema Corte. 
Ele, por sua vez, se sente 
amparado pelas Forças 
Armadas e o seu discurso é 
que está em luta contra as 
oligarquias que dominam o 
país há décadas. E custe o 
que custar é hora de pôr um 
ponto final nisso. 

Assim, reúne apoio na 
direita e no centro do es-
pectro político. Contudo a 
luta pelo poder central  só 
pode se resolver nas futuras 
eleições. A crise econômica 
e financeira que se abate 
sobre o país atinge tanto 
as camadas abastadas da 
população como lança na 
miséria uma enorme quan-
tidade de pessoas, especial-
mente das grandes cidades. 

Os moradores do campo 
já vivem na miséria. São 
explorados como trabalha-
dores em estado similar à 
escravidão e expulsos de 
suas terras pelos grandes 
proprietários e gestores do 
agronegócio. Um campo 
fértil para que as lideran-
ças e partidos de esquerda 
movimentem as massas 
espoliadas e possam almejar 
chegar ao poder. 

O anticomunismo se torna 
uma política oficial. A es-
querda avalia que os baixos 
salários, a concentração 
das riquezas nas mãos da 
burguesia urbana e rural, 
a submissão da população 
aos credos religiosos são os 

principais responsáveis pela 
desigualdade e miséria exis-
tentes no Brasil. Os líderes 
da esquerda são acusados 
de penetrar nas estruturas 
do Estado para controlar 
os quartéis com o apoio de 
intelectuais e artistas. 

A curto prazo não há 
como reativar a economia 
nacional profundamente 
atingida pela crise que se 
espalha por todo o mundo. 
O combate ao comunismo 
chega às barras da justiça. A 
ação policial é  responsável 
por prisões de líderes da 
oposição, especialmente 
comunistas. 

Diante do abuso do poder 
judiciário em mandar pren-
der e não libertar ativistas, 
resta para alguns advogados 
recorrer ao instituto do 
Habeas Corpus. O advoga-
do Heitor Lima entra com 
um pedido em nome de 
Maria Prestes, no Supremo 
Tribunal da República dos 
Estados Unidos do Brasil. 
Ela é mulher do líder co-
munista Luis Carlos Prestes 
também preso. 

O presidente Getúlio 
Vargas assinou um decre-
to de expulsão dela, cujo 
nome verdadeiro era Olga 
Benário, de origem alemã. 
Considerada perigosa à 
segurança nacional nem 
pode deixar a cadeia para 
assistir o julgamento do HC 
na corte. O governo queria 
que Olga fosse levada para 
a Alemanha, onde já se 
instalara o regime liderado 
por Adolf Hitler e toda a 
camarilha nazista. 

Permitir a expulsão de 
Olga seria condená-la à 
tortura e à morte. Heitor 
Lima ponderou aos minis-
tros que além de casada 
com um brasileiro, estava 
grávida. O ministro relator 
indicado cumpriu o que Ge-
túlio Vargas esperava dele. 
Recomendou a expulsão no 
que foi seguido pela maioria 
dos membros da Suprema 
Corte. A decisão é cumprida 
imediatamente. 

Olga é forçada a deixar o 
Brasil. A Corte não atendeu 
a um pedido de extradição. 
Atendeu a um pedido de 
perseguição pura e simples.

(*) - Comentarista do Portal R7, 
Record News e Nova Brasil fm

Heródoto Barbeiro (*)

Supremo 
decide pela 
expulsão
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Mapeando o novo perfil do 
profissional de Comércio Exterior
A formação técnica e especialização mostram-se cada vez mais comuns aos profissionais do setor e, certamente, 
a tecnologia terá uma participação cada vez maior no Comex nacional

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

a formação gratuita de refugiados e imigrantes em vulnerabilidade 
social, visando a empregabilidade deles no mercado de trabalho 
tecnológico brasileiro. O projeto social oferece cursos de capacitação 
online abordando conteúdos voltados para as demandas de empresas 
da área. Os participantes são selecionados pela Softtek e convidados 
a participar do processo seletivo da empresa, possibilitando uma 
colocação profissional junto ao quadro de colaboradores. Para mais 
informações, acesse: https://totidiversidade.com.br/.

Fintech JUSTA está com mais de 300 vagas 
abertas em todo o Brasil

@O ano de 2021 está sendo mais um ciclo de crescimento para a fin-
tech JUSTA, que possui mais de 300 vagas abertas em todo o Brasil. 

As vagas são para a área comercial, e estão disponíveis em cidades por 
todo o país. Os pré-requisitos são: ter qualquer curso superior completo 
ou cursando e conhecimento do Pacote Office. Benefícios: remuneração 
compatível com o mercado, comissão, bônus trimestral, mobilidade com 
reembolso, auxílio refeição diário, assistência médica, odontológica e 
seguro de vida. As oportunidades abertas estão disponíveis em https://
jobs.kenoby.com/tropajusta.

Blue EdTech busca novos parceiros para 
empregar seus alunos

@A Edtech Blue, que atua como uma escola de Tecnologia da Infor-
mação com foco em programação, está em busca de novos parceiros 

que possam ajudá-la a alcançar o seu objetivo de criar oportunidades de 
trabalho para seus alunos e, assim, atingir a meta de formar e empregar 
12 mil pessoas até 2026. A startup almeja parceria com empresas de to-
dos os segmentos que tenham demanda por profissionais de TI (https://
blueedtech.com.br).

BlueBenx está contratando profissionais de 
tecnologia e mercado financeiro

@A BlueBenx - primeiro blockchain bank do país - acaba de anunciar 
a abertura de seis vagas voltadas para as áreas de tecnologia e mer-

cado financeiro. As oportunidades vão desde estágio até a alta gestão. O 
objetivo da fintech é reforçar o time de talentos para acelerar a expansão 
de sua conta digital, que visa oferecer aos investidores a união do mercado 
tradicional ao novo modelo de economia que envolve os investimentos em 
cripto ativos. Ao todo, são seis vagas que incluem as posições de Gerente de 
Projetos, Desenvolvedor Backend Sênior, Analista de Suporte TI, Analista 
de Investimento Trade, Estágio em Inteligência de Mercado (Programação) 
e Estágio em Inteligência de Mercado (Análise de mercado). O horário de 
trabalho das posições de gestão e analítico é das 9h às 18h, com contrato 
no formato PJ, enquanto as vagas de estágio têm carga horária das 9h às 
16h (https://bluebenx.com/carreiras/).

boostLAB recebe prêmio que reconhece 
empresas que investem em startups

@No dia 23 de agosto, a Open Startups, plataforma que conecta em-
preendedores a grandes empresas, anunciou as 100 companhias 

líderes em inovação aberta no Brasil. O boostLAB, hub de negócios do 
BTG Pactual (BPAC11) para empresas tech, aparece no ranking entre as 
empresas que mais inovaram no mercado financeiro. Referência para o 
mercado, o ranking utiliza critérios objetivos vinculados estritamente com 
as relações de negócios estabelecidas entre startups e médias e grandes 
empresas. A plataforma, que usa tecnologia e dados, avaliou as finalistas 
a partir de informações gerados pelo mercado, por meio de contratos re-
gistrados entre as corporações e startups (https://www.boostlab.com.br/).

Softtek firma parceira com Toti para 
contratação de refugiados

@A Softtek, multinacional mexicana do setor de T.I., acaba de firmar 
uma parceria com a TOTI, plataforma de ensino que disponibiliza 

Alessandra Bacci (*)

Em meio a tantas novidades e 
iniciativas de modernização do 
Comércio Exterior brasileiro, 

torna-se praticamente impossível não 
falarmos sobre a importância das pesso-
as nestes processos. Afinal, o profissio-
nal atuante em Comex é um dos grandes 
encarregados de movimentar a área 
para perspectivas cada vez melhores, 
contribuindo para o desenvolvimento e 
a própria competitividade dos negócios.

Tendo em vista este contexto, quais 
pontos devem ser considerados ao 
mapear o perfil do profissional de Co-
mércio Exterior? Para responder a essa 
pergunta, devemos nos aprofundar em 
tópicos que certamente influenciarão a 
atuação de colaboradores, bem como o 
surgimento de interessados em ingres-
sar em um dos quadros empresariais 
mais importantes do Brasil.

O mercado de trabalho atual
Com o tempo e os processos de glo-

balização, a profissionalização do setor 
de Comércio Exterior proporcionou 
ganhos de grande relevância: aumen-
tou o nível de competitividade entre 
as equipes de trabalho, enriqueceu a 
qualidade dos serviços prestados e, de 
modo geral, concedeu um novo patamar 
estratégico para a realidade das compa-
nhias. Em resposta a essa reformulação, 
os interessados em adentrar o setor 
precisam encontrar diferenciais que 
os favoreçam, como especializações, 
fluências, cursos específicos e um bom 
conhecimento teórico.

Dessa forma, olhando para o futu-
ro, dentro de um contexto bastante 
amplo e eclético, quanto maior a 
capacidade prévia, melhores serão 
as chances de se conseguir determi-
nado emprego. Para se ter uma ideia, 
segundo a PUC-Goiás, a variedade do 
mercado de trabalho é grande: analis-
ta, consultor, despachante aduaneiro 
e agentes de cargas internacionais são 
algumas áreas de atuação citadas pela 
universidade.

Mas, sem dúvida, essa não é a única 
questão que precisa ser colocada em 
pauta. Para estudantes que têm como 
meta trabalhar com Comércio Exterior, 
o estágio é uma grande oportunidade 
de se conhecer os diversos segmentos 
existentes, para que se identifique, 
na prática, a área condizente com as 
aspirações particulares.

ofereça nenhum tipo de mobilidade 
para os profissionais, simplesmente 
não é mais compatível com a compe-
titividade exigida pelo mercado atual. 
Fora isso, os riscos voltados para a 
segurança dos dados é outro motivo 
bastante relevante para que soluções 
inovadoras sejam adotadas, assumindo 
a automatização do gerenciamento em 
sua totalidade.

Entretanto, é importante ressaltar 
que isso não quer dizer que a parti-
cipação humana perderá seu valor. É 
preciso enxergar a tecnologia com seu 
devido propósito, que é potencializar 
e otimizar procedimentos repetitivos 
que, se deixados a cargo das pessoas, 
poderão se mostrar exaustivos, com 
baixo teor estratégico. A digitalização 
possibilita um redirecionamento das 
equipes, a fim de que elas cuidem de 
tarefas fundamentalmente estratégicas 
e subjetivas, fomentando uma cultura 
de valorização coletiva.

Daqui em diante, será ainda mais 
comum um ambiente de trabalho 
em que o profissional do Comércio 
Exterior terá o suporte da tecnologia, 
tendo mais tempo hábil e tranquilida-
de para centralizar seus esforços no 
que realmente importa, fazendo jus à 
capacitação adquirida.

Para finalizar, aos que desejam 
ingressar no Comércio Exterior, a 
expectativa é bastante positiva. E aos 
que buscam se recolocar ou conquistar 
novos ares, o espaço está amplamente 
aberto para profissionais capacitados 
e alinhados com o que entendemos de 
transformação digital nos dias de hoje!

(*) É Head de Pessoas na eCOMEX NSI.

Modelos híbridos e a adaptabilidade
O ano passado, 2020, considerando 

a eclosão da pandemia da Covid-19, 
trouxe mudanças significativas para 
as companhias como um todo. No caso 
das exportadoras e importadoras, a 
condição não foi diferente.

Novas modalidades de trabalho e 
formatos processuais modificaram a 
forma como grande parte das empresas 
conduziram suas atividades. Vale des-
tacar que algumas dessas tendências já 
vinham sendo amadurecidas ao longo 
dos meses por lideranças corporativas.

Nesse sentido, o home office chegou 
para ficar, isso é fato. Desse conceito, 
sistemas híbridos também surgiram 
como alternativas que mesclam o tra-
balho remoto, inteiramente em casa, 
com a ida aos escritórios. Para os pro-
fissionais, fica evidente a necessidade 
de se adaptar ao teletrabalho, mantendo 
um nível satisfatório de engajamento e 
eficiência. Claro, trata-se de uma via 
de mão dupla, sendo preponderante 
a estruturação de um espaço digital 
seguro e intuitivo – ponto que deve ser 
estruturado por gestores preocupados 
com o sucesso e a integridade de seus 
respectivos negócios. 

Não seria nenhum exagero afirmar 
que mudanças continuarão a surgir, sob 
espectros variados. No que diz respeito 
à preparação do profissional, torna-se 
praticamente obrigatório um alto nível 
de adaptabilidade, para que essas tran-
sições beneficiem, acima de qualquer 
coisa, o ser humano, sem sobrecargas 
ao bem-estar e saúde mental.

O uso estratégico da tecnologia
O trabalho realizado de forma que não 

NicoElNino_CANVA

Buscapé investe em parceria com StreamShop 
e se lança no live commerce

Atento às transformações do 
mercado e de olho em ações 
cada vez mais estratégicas, o 
Buscapé, plataforma de con-
teúdo originadora de vendas 
do grupo Mosaico, amplia sua 
atuação digital e se lança no 
universo do live commerce. A 
StreamShop, startup pioneira 
em live commerce no país, foi 
a plataforma escolhida para 
viabilizar as transmissões.

A primeira live, que será aber-
ta e gratuita, acontecerá no dia 
24 de agosto, às 19h, e vai contar 
com apresentação da Mari Pena, 
criadora de conteúdo digital, 
além do time do Buscapé. E 
ainda apresenta um diferencial 

interessante: os clientes terão à 
sua disposição a união da reco-
mendação técnica dos produtos 
com a indicação do melhor preço 
disponível na internet. Assim, a 
ação permite maior liberdade ao 
consumidor, que vai escolher o 
melhor preço para o seu bolso 
e fazer o check-out direto na 
loja escolhida. Na prática é a 
transferência do modelo de ne-
gócio do Buscapé para uma ação 
mais humanizada, em tempo 
real com interações ao vivo. O 
foco da primeira live é falar de 
tudo e mais um pouco sobre os 
celulares mais procurados do 
momento (https://streamshop.
com.br/).
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anuncia o início das inscrições para a 24ª edição do Programa Em-
preendedor do Ano Brasil. A iniciativa busca reconhecer o legado e o 
esforço de líderes empresariais que buscam contribuir para transformar 
o mundo dos negócios e gerar impactos positivos na sociedade. O prêmio 
é dividido em cinco categorias: Categoria Master, Categoria Emerging, 
Categoria Impacto Socioambiental, Categoria Family Enterprise e Ca-
tegoria Executivo Empreendedor. Inscrições e mais informações, pelo 
site (ey.com.br/eoybrasil).

E - Congresso do Quadril 
Entre os dias 7 e 10 de setembro, a Sociedade Brasileira do Qua-
dril promove o XIX Congresso Brasileiro do Quadril. Focado em 
palestras sobre o tema e apresentações de trabalhos, será 100% 
online. O congresso se inicia no dia 7 com a Programação Científica 
Preliminar que selecionará, por meio de um exame teórico e um 
teórico-prático, médicos que desejam ter o Título de Associado 
Aspirante da SBQ. Já dos dias 8 a 10, o evento será comandada 
por congressistas internacionais, como J. Timperley, cirurgião 
ortopedista e professor da Universidade de Exeter do Reino Unido 
e John Charity, especialista em trauma e ortopedia da Exeter Hip 
Unit e do Centro de Ortopedia Princesa Elizabeth, do Reino Unido. 
Inscrições podem ser realizadas no site: (cbq2021.com.br). Para 
mais informações: (www.sbquadril.org.br).

F - Feira do Empreendedor 
Entre os dias 23 e 27 de outubro, das 10h às 20h, em uma plataforma 
100% digital, acontece a Feira do Empreendedor Digital 2021, do Se-
brae, que está recebendo inscrições dos que desejam ser expositores 
e patrocinadores. Podem ser expositores por R$ 490 (9X no cartão de 
crédito) MEIs, micro e pequenas empresas, que estarão em uma vitrine 
para milhares de visitantes de todo o país em busca de uma oportuni-
dade de negócio ou de melhorar a gestão da sua empresa. Empresas de 
médio e grande porte contam com planos especiais de patrocínio. Será 
realizada na plataforma de realidade virtual Sebrae Experience, que 
permite uma navegação em ambiente 3D. Outras informações: (https://
www.feiradoempreendedor21.com.br/). 

G - Passagens Aéreas 
A Italia Trasporto Aereo (ITA), sucessora da companhia aérea Alitalia, 
está iniciando a venda de passagens com voos programados a partir de 

A - Recorde no Poupatempo
A retomada dos atendimentos trouxe uma nova realidade ao Poupatempo, 
a digitalização dos serviços. Foram mais de 20 milhões de atendimentos 
online de agosto de 2020 a julho deste ano pelo canal digital (www.
poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital e totens –, de um 
total de 26 milhões realizados.   Somente nos sete primeiros meses de 
2021, o Poupatempo registrou 19,7 milhões de atendimentos em todas 
as unidades do programa. No comparativo, os serviços digitais lideram 
a procura, com 16,1 milhões (82%) de solicitações pelos canais eletrô-
nicos, contra 3,6 milhões (18%) no presencial. A meta é alcançar 180 
opções nas plataformas digitais neste ano e a 240 até o final de 2022. 

B - Árvores na Amazônia
A Gocase se juntou à ONG internacional One Tree Planted para contribuir 
com a manutenção das florestas. A iniciativa faz parte do lançamento 
do case reciclado da marca, que objetiva minimizar o impacto ambiental 
na produção. A cada case reciclado vendido, uma árvore será plantada 
na Amazônia. As árvores serão catalogadas e será possível saber onde 
se localizam e quais mudas estão sendo plantadas. Para o co-fundador 
da Gocase, Bruno Bastos, a sustentabilidade é uma das principais 
agendas que devem ser pensadas na indústria. “Nossa ideia é começar 
a nos posicionar em relação ao uso de plástico na indústria e começar 
a mudar, melhorar nossos produtos para uma economia mais circular e 
de longa duração”, pontuou. Mais informações: (www.gocase.com.br).

C - Inteligência Emocional
Vem aí o I Congresso Internacional de Inteligência Emocional, ao vivo e onli-
ne, que acontece no dia 21 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, com 
palestrantes nacionais e internacionais, falantes da Língua Portuguesa. Um 
momento especial, pensado nos mínimos detalhes para proporcionar uma 
experiência transformadora para você, sua empresa e gestores. A vida e o 
mercado de trabalho pedem pessoas com capacidade de dar respostas rápidas 
às transformações. E a Inteligência Emocional é fundamental, pois te ajuda 
a tomar decisões mais assertivas seja em família, com amigos e na carreira. 
A experiência dos palestrantes vai te inspirar novos insights, e com certeza 
seus resultados serão melhores. Saiba mais em: (https://congressoie.com.br/).

D - Empreendedor do Ano 
Com o objetivo de apoiar a trajetória de empreendedores brasileiros, 
a EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, 

15 de outubro. A empresa, que inicia sua trajetória com capital público, 
já fez uma oferta para comprar os ativos da Alitalia e participará de um 
leilão para ficar com a marca. Terá uma frota de 52 aviões, que será 
aumentada para 78 em 2022 e 105 até o fim de 2025. O plano industrial 
ainda prevê cerca de 2,8 mil funcionários na ITA, com o objetivo de 
chegar até 5,75 mil em 2025 - a atual Alitalia tem 10,5 mil empregados. 
Terá como hubs os aeroportos de Fiumicino, nos arredores de Roma, 
e Linate, em Milão, que cobrirão inicialmente 45 destinos, incluindo 
Nova York, Boston, Miami, Washington, Los Angeles, Tóquio, São Paulo 
e Buenos Aires.

H - Inovação Aberta 
O BMG figura entre os três melhores colocados do ranking TOP 100 Open 
Corps, um dos mais importantes do ecossistema de empreendedorismo 
e inovação. Divulgado pela 100 Open Startups, plataforma pioneira e 
líder em open innovation na América Latina, a premiação reconhece 
e destaca as corporações que mais praticaram inovação aberta com 
startups no país, no último ano. O vice-presidente do BMG, Eduardo 
Dominicale, destaca a satisfação em participar dessa premiação, pelo 
reconhecimento do papel da instituição nesse ecossistema, em todo o 
Brasil e também no exterior. Em cinco anos, o BMG aportou R$ 85 mi-
lhões nos novos modelos de negócio e investiu em mais de 800 startups 
no Brasil e Estados Unidos.

I - Musicoterapia para Motivar 
Os momentos mais marcantes da vida são pontuados por músicas 
especiais. Por que não usar a música no universo corporativo? O 
objetivo é prevenir o estresse entre os colaboradores que, pós-pan-
demia, sofrem momentos de ansiedade e de angústia por conta das 
novas exigências profissionais. Usando técnicas de improvisação, 
composição, recriação e recepção, a musicoterapia surgiu em 1944, 
nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 1971. Uma das pioneiras na 
técnica no segmento de empresas, é a musicoterapeuta organizacional 
Thereza Guerra. Este recurso trabalha na melhoria do bem-estar, na 
redução da ansiedade, na desinibição e fortalece a colaboração do 
grupo, estimulando a alegria e o bom humor. Saiba mais: (thereza.
guerra@uol.com.br).

J - Transformação na Construção
Nos dias 22 e 23 de setembro, online e com uma experiência 3D inovadora, 
acontece a terceira edição do Construsummit. O evento, promovido pelo 
Sienge, a plataforma especialista em gestão para empresas de constru-
ção, objetiva reunir a cadeia produtiva em torno de um tema capaz de 
mudar o jogo para o setor: a transformação digital. Vai mostrar como 
a transformação digital pode ser imediatamente iniciada por qualquer 
empresa de construção e incorporação interessada em melhorar os 
processos e produtos. Com expectativa de público superior a cinco mil 
participantes, assume o papel de ser o evento expoente de inovações 
e tecnologias para a construção. Outras informações em: (www.cons-
trusummit.com.br). 

Prevenção de perdas para 
além dos estoques: como 

reduzir os prejuízos?

As perdas de estoque 
devem ser avaliadas em 
um contexto amplo e de 
geração efetiva de valor

As perdas de estoque 
no varejo brasileiro 
representaram, em 

2020, cerca de 1,33% do 
faturamento bruto, ou seja, 
aproximadamente R$ 23,26 
bilhões a menos na renta-
bilidade para as empresas, 
de acordo com 4ª Pesquisa 
Abrappe de Perdas no Va-
rejo Brasileiro, realizada em 
parceria com a consultoria 
EY. Esses dados podem ser 
divididos entre quebras 
operacionais e perda des-
conhecida. 

As operacionais repre-
sentam aproximadamente 
30% do total das quebras, 
enquanto os outros 70% 
referem-se a perdas desco-
nhecidas, estratificadas em 
algumas causas hipotéticas, 
já que o resultado decorre 
da diferença de inventário, 
no qual não se tem a preci-
são da causa. 

Porém, há um outro indi-
cador importante que deve 
ser monitorado e tratado 
pelas estruturas de preven-
ção de perdas: as rebaixas 
de preço e descontos em 
caixa, que, em resumo, são 
ferramentas utilizadas pelo 
varejista para gerar maior 
atração e demanda para 
itens por meio da redução 
dos preços. Existem alguns 
motivos que podem dispa-
rar a rebaixa dos preços e, 
dentre eles, está a alta que-
bra operacional de alguns 
produtos pelo descompasso 
entre a oferta e demanda, 
por exemplo. 

Ou seja, produto parado 
estraga, é jogado fora e, 
para evitar, aplica-se des-
conto para forçar a venda. 
Logo, em um ambiente 
pressionado por redução 
de perdas de estoque, pode 
ser que a rebaixa de preço 
seja excessivamente utili-
zada, transferindo a perda 
de margem do custo para 
a receita. Afinal, as perdas 
de estoque sensibilizam o 
custo da mercadoria ven-
dida, enquanto a rebaixa de 

preço sensibiliza a receita. 
No final das contas, ambos 
impactam a margem final. 

Em um projeto de preven-
ção de perdas focado em ge-
ração de valor, a estratégia 
adotada deve ser o ataque 
da perda de forma estendi-
da. Ou seja, a avaliação das 
quebras operacionais e das 
perdas de margem. Com 
esse procedimento, é pos-
sível que haja uma redução 
sustentável nas quebras 
operacionais, sem que haja 
transferência das perdas 
para a margem. 

Esse resultado positivo 
ocorrerá porque o foco 
estará na causa raiz das 
quebras operacionais, que 
são geralmente os pedidos 
em excesso, o envio de itens 
promocionais forçados e 
os itens inadequados para 
o sortimento das lojas. Ao 
conectar as estruturas de 
prevenção de perdas, co-
mercial e reabastecimento 
com indicadores que se 
conversam, há uma junção 
de forças para que o foco 
passe a ser a rentabilidade 
da organização e não só 
a redução das perdas de 
estoque. 

Diante desse cenário, o 
projeto de prevenção de 
perdas poderá configurar 
um dos maiores alavan-
cadores de resultado do 
varejista, que sairá do pre-
juízo ao lucro em um ano. 
Logo, as perdas de estoque 
devem ser avaliadas em 
um contexto amplo e de 
geração efetiva de valor 
para a organização, refletida 
principalmente em aumento 
da rentabilidade. 

A prevenção, neste cená-
rio, é uma poderosa aliada 
na transformação organi-
zacional de empresas que 
buscam mais eficiência e 
valor, pois os resultados 
são rápidos e grande parte 
das ações dependem de 
esforços e ajustes internos 
da cadeia de abastecimento 
e das ações de vendas. 

(*) - É diretor de Business 
Performance & Innovation da ICTS 

Protiviti,  especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

Rodrigo Castro (*)

Levantamento elabora-
do pelo Sebrae, com 
base em dados da 

Receita, revela que foram 
criadas, apenas nos seis 
primeiros meses desse ano, 
2,1 milhões de pequenos 
negócios. O número é 35% 
superior ao registrado mes-
mo período do ano passado 
e praticamente o dobro 
empresas criadas em 2015.

Para o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, o 
crescimento do número de 
empresas nesse primeiro 
semestre confirma que o 
empreendedorismo tem sido 
visto como uma alternativa 
de renda, tanto para os 
que perderam os empregos 
quanto para quem, apesar 
das situações adversas, re-
solveu tirar do papel o sonho 
de empreender. 

“O Sebrae tem trabalhado 
cada vez mais para dar vi-
sibilidade e apoiar milhões 

O empreendedorismo tem sido visto como uma alternativa de 
renda para os que perderam os empregos.

Aumentou a 
confiança na 
construção

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), subiu 0,6 ponto 
na passagem de julho para 
agosto. Essa foi a quarta alta 
consecutiva do indicador, 
que atingiu 96,3 pontos, em 
uma escala de zero a 200 
pontos, mesmo patamar de 
março de 2014. Essa alta 
foi puxada pelo Índice de 
Situação Atual (ISA-CST), 
que mede a confiança no 
presente e que avançou 
2,5 pontos, atingindo 91,9 
pontos, maior nível desde 
dezembro de 2020 (92,4 
pontos).

O Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no 
futuro, recuou 1,3 ponto e 
atingiu 100,9 pontos, após 
três altas consecutivas. “Vale 
notar que a percepção pre-
dominante voltou a ser de 
que o cenário atual é melhor 
que o de antes da pandemia, 
corroborando as projeções 
de retomada do setor”, afir-
ma a pesquisadora da FGV 
Ana Maria Castelo (ABr).

Pesquisa divulgada ontem 
(26) pelo IBGE, revela que 
havia no Brasil, naquele ano, 
17,3 milhões de pessoas de 2 
anos ou mais de idade com 
deficiência em pelo menos 
uma de suas funções. O nú-
mero correspondia a 8,4% da 
população nessa faixa etária. 
Do total de pessoas com defi-
ciência, 14,4 milhões residiam 
em domicílios urbanos e 2,9 
milhões na área rural; 10,5 
milhões eram mulheres e 6,7 
milhões, homens; 7,8 milhões 
eram pardas (8,5%), 7,1 
milhões, brancas (8%), e 2,1 
milhões, pretas (9,7%).

Por região, o maior per-
centual de pessoas com 
deficiência foi encontrado no 
Nordeste (9,9%), seguido do 
Sudeste (8,1%), Sul (8%), 
Norte (7,7%) e Centro-Oes-
te (7,1%). Todos os estados 
da Região Nordeste tiveram 
percentuais acima da média 
nacional, com destaque para 
Sergipe (12,3%). A pesquisa 
mostra também que 24,8%, 
ou o equivalente a 8,5 milhões 
de pessoas com deficiência, 
estavam no grupo etário de 
60 anos ou mais.

Abertura de empresas bateu 
recorde no primeiro semestre

Mesmo com a pandemia, a abertura de empresas no primeiro semestre de 2021 foi a maior se 
comparada com os mesmos períodos de 2015 para cá
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as microempresas. Apesar 
delas não serem a maioria, 
o número passou de 267,1 
mil para 390,4 mil, um in-
cremento de 46%.

Já entre os microempre-
endedores individuais, que 
correspondem a 68% dos 
18,4 milhões de peque-
nos negócios brasileiros, o 
aumento foi de 33%, pas-
sando de 1,5 milhão para 
2,1 milhões de negócios 
formalizados no período 
referido.  Entre as empresas 
de pequeno porte houve um 
aumento de cerca de 26%. 
No primeiro semestre de 
2020 haviam sido abertas 
67,2 mil e no primeiro se-
mestre desse ano foram 84,6 
mil, resultado menor apenas 
que o verificado no mesmo 
período de 2016, quando 
foram formalizadas 88,8 
milhões de empresas desse 
porte (AI/Sebrae).

de brasileiros que estão 
buscando criar seus próprios 
negócios, pois sabemos que 
a saída para a retomada da 
economia e da geração de 
empregos passa – neces-
sariamente - pelas micro e 
pequenas empresas e pelos 
microempreendedores indi-
viduais”, comenta.

“O levantamento tam-

bém constatou que, entre 
o primeiro semestre de 
2021 e o mesmo período do 
ano passado, houve cres-
cimento tanto no número 
de microempreendedores 
individuais (MEI) quanto no 
número de micro e pequenas 
empresas”, observa Melles. 
De acordo com o estudo, o 
maior incremento foi entre 

Pessoas com deficiência 
em 2019 eram 17,3 milhões

Por volta dos 40 anos, ocorre 
aumento significativo no per-
centual de pessoas com defi-
ciência (32,4%), indicando os 
primeiros indícios do processo 
de envelhecimento. A pesquisa 
também constatou que o nível 
de ocupação das pessoas de 14 
anos ou mais com deficiência 
foi de apenas 25,4%, contra 
57% na população em geral, 
atingindo até 60,4% nas pessoas 
sem deficiência em idade para 
trabalhar. 

Segundo o IBGE, 3,4% da 
população declararam ter 
muita dificuldade ou que não 
conseguiam enxergar de modo 
algum, o que correspondia a 6,9 
milhões de brasileiros com defi-

ciência visual. No caso da de-
ficiência auditiva, 2,3 milhões 
de brasileiros com dois anos 
ou mais de idade declararam 
ter muita dificuldade ou não 
ouvir de modo algum. 

O envelhecimento da po-
pulação foi objeto também 
da pesquisa, tendo em vista 
o aumento da expectativa 
de vida, que passou de 74,9 
anos, em 2013, para 76,6 
anos, em 2019. Outra abor-
dagem se referiu ao uso de 
medicamentos. A estimativa 
foi que 75,4% das pessoas de 
60 anos ou mais faziam uso 
regular ou contínuo de algum 
medicamento receitado por 
médico (ABr).
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Cerca de 6,9 milhões 
de brasileiros 
apresentavam 

deficiência visual.



Ser humano: o ponto 
de falha na segurança 

cibernética de uma 
empresa?

Todo mundo tem 
trabalhado muito 
durante a pandemia 
para conseguir 
realizar novos 
projetos e negócios

O modelo que tínha-
mos antes mudou 
e vem exigindo en-

tregas maiores e com mais 
agilidade. No entanto, no 
que se refere ao mercado 
de segurança cibernética, 
a escassez de profissionais 
preparados torna o desafio 
ainda mais complexo. 

Hoje é necessário trei-
nar esses profissionais, já 
que não são encontrados 
facilmente no mercado 
para contratação imediata. 
Segundo o Gartner, 80% 
das organizações dizem ter 
dificuldades em encontrar 
e contratar profissionais 
de segurança e 71% admi-
tem que isso está afetando 
a capacidade de entrega 
dos projetos de segurança 
internamente. 

Outro número da consul-
toria indica que 64% dos 
funcionários já trabalham 
no modelo home office e 
40% devem continuar assim 
após a pandemia. O impacto 
do trabalho remoto não se 
restringe apenas a quem 
trabalha diretamente com 
segurança digital, uma vez 
que afeta também os usuá-
rios finais. 

O desafio é fazer com que 
todos compreendam que a 
responsabilidade sobre a 
segurança da informação 
deve ser compartilhada. A 
partir do momento em que 
os profissionais estejam tra-
balhando em casa eles preci-
sam garantir o cumprimento 
mínimo dos requisitos de 
segurança da empresa, 
para que ninguém seja 
prejudicado. Existem inú-
meros fatores que podem 
ser destacados e que geram 
decisões equivocadas no dia 

a dia, aumentando muito o 
risco com a segurança da 
informação. 

Entre eles, podemos citar 
a ansiedade causada pelo 
isolamento que tornou o 
usuário mais suscetível a co-
meter erros e cair em arma-
dilhas na web, clicando em 
links e e-mails maliciosos. 

Diante desse cenário, é 
extremamente importan-
te realizar campanhas de 
conscientização interna 
para funcionários – princi-
palmente para aqueles que 
atuam em outras áreas –, 
além de desenvolver progra-
mas de captação de jovens 
talentos em TI, para fomen-
tar ainda mais o setor de 
segurança da informação. 

Acredito, ainda, que o 
tema segurança digital deva 
ser incluído no currículo 
escolar, para que as novas 
gerações aprendam desde 
cedo a fazer o melhor uso 
da tecnologia. 

As crianças estão cada vez 
mais conectadas, dividem 
o mesmo ambiente digital 
com os pais porque muitas 
vezes utilizam o mesmo 
computador, sejam nas au-
las online ou nos momentos 
de lazer. Então precisam 
ser conscientizadas sobre 
os riscos do compartilha-
mento de dados e dos links 
maliciosos. 

Se o ser humano que 
existe por trás do profis-
sional estiver bem treinado 
no âmbito corporativo, ele 
conseguirá transmitir esse 
conhecimento para a sua 
vida pessoal. Levar a cultura 
da segurança da informação 
para dentro de casa é uma 
excelente forma de disse-
minar esse conhecimento e 
fortalecer toda a estratégia 
de segurança cibernética.  

Se isso for feito de forma 
divertida e envolvente, me-
lhor ainda! 

(*) - É diretor de Vendas da Trend 
Micro, empresa especializada em 

cibersegurança.

Cesar Candido (*)
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De acordo com uma pesquisa realizada recentemente 
pelo IBGE, a renda média mensal dos brasileiros é de R$ 
1,380, antes da pandemia, o valor era de R$ 1.439. O im-
pacto da queda reflete em outro dado, 14% dos brasileiros 
que não eram considerados pobres em 2019, estão nesta 
situação em 2021. Diante deste cenário, para manter as 
contas em dia e ainda fazer sobrar um dinheiro no final 
do mês, é preciso muito jogo de cintura para evitar gastos 
extras. 

Por isso, pequenas mudanças de hábito na rotina 
são importantes para uma boa economia, e isso, inde-
pendente do quanto se ganha e do padrão de vida que 
se tem. E para começar, nada melhor do que algumas 
dicas sobre economia doméstica. O Jeitto - aplicativo 
que concede limite de crédito de maneira descomplica-
da, rápida e segura - separou cinco dicas práticas que 
podem ajudar a economizar um dinheiro legal no fim 
de cada mês. Confira: 
 1) Tente fugir do horário de pico ao usar ele-

trodoméstico - O horário de maior consumo 
de energia é entre às 18h e 22h. Mesmo com o 
home-office, nesse período o consumo tende a 
aumentar, pois é o momento em que a maioria das 
pessoas estão com TVs ligadas e luzes de diferentes 
ambientes acesas. 

  Além disso, tem os banhos noturnos, portanto se 
puder neste período evite o uso de eletrodomésticos, 
como ferro de passar roupa, coifa, forno elétrico e 
outros. Vale a pena, ainda, observar as bandeiras 
tarifárias praticadas pelas distribuidoras. 

 2) Evite guardar alimentos quentes na geladei-
ra - O alimento quente faz a geladeira trabalhar 
mais, por isso, mantenha ele fora da geladeira até 
ficar frio e depois guarde para poder conservá-lo. O 
resfriamento demanda muito do eletrodoméstico, 
portanto exige muita energia.  

Pequenas mudanças de hábito na rotina são importantes para 
uma boa economia.

Ao mesmo tempo que 
a Indústria segue pas-
sando por diversas 

revoluções e trazendo novas 
soluções para eficiência, pro-
dutividade e assertividade 
na economia, a outra ponta 
- os consumidores - também 
segue se reinventando e 
tornando o processo de me-
lhorias industriais cada vez 
mais dinâmico e necessário. 
Não à toa, o conhecido como 
mercado B2C (business to 
costumer) já está a um passo 
à frente e entramos na era 
do Consumidor 5.0. 

Aqui, a clientela tem um 
perfil totalmente voltado 
para o ambiente digital e que 
pauta novos hábitos de con-
sumo, sempre em busca de 
métodos diferenciados, sim-
ples e cômodos, principal-
mente em tempos em que o 
distanciamento social segue 
necessário. De acordo com o 
relatório da Conversion, 86% 
dos brasileiros com acesso 
à internet realizaram algum 
tipo de compra via e-com-
merce, sendo cerca de 40% 

Os recursos permitem que o cliente possa ter toda a experiência de 
compra que teria no presencial.

Vinícius Bicalho (*)
 
Nos últimos meses o planeta 

teve acesso ao grave proble-
ma que os EUA vivem com a 
fronteira ao sul do país. São 
milhares de pessoas das mais 
diversas nacionalidades ten-
tando migrar para o país. O 
país mais capitalista do mundo 
é o sonho de muitos que já não 
mais encontram esperanças na 
sua nação. 

De outubro de 2019 a julho 
de 2021 o Brasil recebeu 27 
aviões repletos de brasileiros 
deportados dos EUA. Prática 
iniciada na gestão Trump e 
mantida pelo atual presidente 
norte-americano, Joe Biden. 
Sempre que ocorre a troca de 
presidente nos EUA o mundo 
alimenta uma enorme esperan-
ça de que as coisas mudarão na 
imigração americana...

Ledo engano. Os EUA pos-
suem instituições sólidas e 
qualquer alteração na legislação 
imigratória desejada pelo Presi-
dente deverá ser previamente 
aprovada pelas casas do legisla-
tivo. Portanto, apenas medidas 
administrativas de controle estão 
sob os cuidados do Presidente. 
Existem diversos outros fatores 
que afetam diretamente a imi-
gração, sendo o principal deles 
a economia. Quanto melhor a 
economia, maior a necessidade 
de mão de obra para ajudar a 
“máquina a girar”. 

Contudo, é inegável que 
existe um perfil de imigrantes 
que não estão sujeitos à crise 
da fronteira do sul. São os imi-
grantes qualificados. Pessoas 
que possuem perfil de destaque 

profissional ou que compro-
vam que de alguma maneira 
agregarão valor ao país, podem 
ser recebidos nos EUA sem 
que haja um empregador ou 
algo parecido, baseado única 
e exclusivamente no interesse 
dos EUA ter profissionais desse 
quilate. 

Os principais exemplos são 
os vistos EB-1A e EB-2NIW - 
ambos conduzem à residência 
legal e concedem o tão sonhado 
green card. O visto EB-1 A é 
elegível para aqueles com “ha-
bilidades extraordinárias” nos 
esportes, educação, negócios, 
artes ou ciência. Em suma, 
estão no topo de sua área de 
atuação e possuem destaque. 

Já o EB-2NIW é o chamado 
visto de “habilidades excep-
cionais”, para profissionais 
que possuem bacharelado e 
5 anos de experiência, bem 
como consigam demonstrar 
que sua presença agregará 
valor de alguma forma ao país. 
Profissionais com mestrado ou 
doutorado também podem se 
enquadrar nessa hipótese. 

Enquanto a pandemia ge-
rou uma redução de 48% na 
emissão de vistos para os EUA 
no ano de 2020, o volume de 
profissionais qualificados que 
deixaram o Brasil rumo aos 
EUA cresceu 36% somente no 
ano de 2020 e vem crescendo ao 
longo do tempo. Seja democrata 
ou republicano, é inegável que 
existe sim um perfil de imigran-
te desejado pelos EUA. 

(*) - É Mestre em Direito no Brasil e 
nos Estados Unidos e especialista em 

imigração e internacionalização de 
negócios na Bicalho Consultoria Legal.

Setor varejista pode se beneficiar 
da Realidade Virtual e Aumentada

estúdio de experiências 
imersivas acelerado pela 
Tapps Ventures. Dentre as 
possibilidades, a compra por 
meio de ambientes virtuais, 
via celular, browser ou até 
óculos VR, torna-se um 
grande chamariz para os 
consumidores. 

Aqui, a ferramenta per-
mite que o cliente tenha a 
experiência de compra de 
forma imersiva, interagindo 
com o produto de uma for-
ma próxima à experiência 
presencial. Outra aplicação 
que tem feito bastante su-
cesso entre os clientes é a 
realidade aumentada. 

“Com a Realidade Aumen-
tada, é possível integrar os 
ambientes físico e digital 
por meio de dispositivos 
como o próprio smartphone, 
possibilitando a ‘materializa-
ção’ dos produtos mesmo a 
distância, bem como outras 
estratégias de marketing, 
como ativações gamifica-
das”, complementa Marcati. 
- Fonte e outras informações: 
(www.venturion.com.br).

Aqui, a clientela tem um perfil totalmente voltado para o ambiente digital e que pauta novos hábitos de 
consumo, sempre em busca de métodos diferenciados, simples e cômodos, principalmente em tempos 
em que o distanciamento social segue necessário
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e 11% mais de dez. 

Diante desse cenário, as 
empresas do ramo de va-
rejo precisam estar atentas 
e buscar mecanismos que 
proporcionem experiências 
diferenciadas e que realmen-
te promovam uma conexão 
entre marca e público-alvo 
para se mantere em evi-
dência e competitivas no 
mercado. “É neste momento 
que a adoção de tecnologias 
imersivas como Realidade 

Virtual (VR), Aumentada 
(AR) e o 3D em tempo real 
em celulares e browsers tor-
na-se essencial para tornar 
este novo consumidor mais 
engajado e atraído. 

Isso porque os recursos 
permitem que o cliente pos-
sa, por exemplo, ter toda a 
experiência de compra que 
teria no presencial, mas de 
forma mais personalizada e 
totalmente virtual”, afirma 
Marcelo Marcati, CCO e 
cofundador da Venturion, 

Os imigrantes 
desejados pelos EUA

Cinco dicas para economizar 
com os gastos da casa

3) Descubra quais são as frutas da época - Você 
deve estar se perguntando o que isso tem a ver com 
economia? Pois bem, as frutas da época tendem 
estar mais em conta no mercado e principalmente 
na feira, portanto, se puder, opte por elas.

 4) Tampe as panelas ao cozinhar - Muitos não sabem, 
mas ao preparar a comida com as panelas abertas, o 
consumo de gás é maior e isso consequentemente 
gera um aumento na conta de gás ou a necessidade 
de comprar mais botijões por mês. 

 5) Nada de banho demorado - Essa é uma dica an-
tiga, porém fundamental. Cada minuto a menos no 
banho gera em média uma economia de 23 litros de 
água. Ou seja, tome banhos rápidos, pois além de 
economizar na conta de água, o gasto com energia 
no caso de chuveiros elétricos, um dos equipamentos 
que mais consomem energia, será menor. -  Fonte e 
outras informações: (www.jeitto.com.br).
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Evilásio Garcia (*) 

O setor logístico é responsável por 10% 
do PIB do país, no entanto, apenas 0,6% 
deste valor é investido em transporte e 
em logística, enquanto a média global é 
de 1,2%. 

Com isso, temos uma falta significativa 
de infraestrutura em torno das operações, 
que ficou ainda mais evidente no último 
ano devido à pandemia. O novo cenário 
acelerou muitos processos do mercado 
nos últimos meses e, com todos os re-
centes acontecimentos globais, podemos 
observar que estamos passando por um 
momento de grandes transformações e o 
setor de logística sofre diretamente esses 
impactos. 

Somente o e-commerce teve um au-
mento de 70% em sua base de usuários, 
segundo dados da ABComm (Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico). Esses 
números refletem uma mudança de com-
portamento do consumidor, que adiantou 
processos que levariam até dez anos 
para ocorrer em condições consideradas 
normais. Diante disso, os profissionais de 
logística, assim como todo setor, tiveram 

que se adaptar rapidamente e investir em 
infraestrutura e tecnologias necessárias 
para entregar um serviço com maior 
qualidade, agilidade e assertividade para 
levar satisfação ao cliente final. 

Apesar das barreiras, o planejamento 
e os investimentos em ferramentas tec-
nológicas têm se provado cada vez mais 
fundamentais para realizar as operações 
com perfeição. O sistema de automação 
logística se tornou o principal agente revo-
lucionário dentro do setor de transporte. A 
tecnologia permite a criação de estratégias 
cada vez mais inteligentes com o objetivo 
de facilitar a rotina das entregas pelo 
Brasil e garantir pontualidade, redução de 
custos, aumento na produtividade e uma 
gestão de operações mais simples e fácil. 

Independente do tipo de produto físico 
comercializado, é preciso ter um trans-
porte que seja realizado de forma rápida, 
segura, eficiente e com o menor custo 
possível. Pode até parecer banal, mas a 
assertividade na logística contribui em 
todo esse processo, evitando frustrações 
por atrasos nas entregas ou danos nas 
encomendas. Por isso, é tão importante 
investir em tecnologia para esse segmento 

e incluir ferramentas de automação para 
melhorar toda a operação. 

A utilização de um sistema de automação 
logística permite que as empresas man-
tenham as informações de atendimento 
sempre atualizadas, com capacidade de 
prever janelas de horários, tempo de 
atendimento e trânsito. Além disso, essa 
tecnologia colabora para otimizar o uso 
da frota, gerar melhores rotas, auxiliar os 
motoristas ao indicar os melhores percur-
sos e adicionar comprovação de entregas 
quando forem realizadas. 

O mercado está em constante transfor-
mação devido às mudanças no compor-
tamento dos consumidores e aos fatores 
que influenciam diretamente na nossa 
realidade. Portanto, no setor logístico, as 
empresas que estiverem preparadas com 
suporte tecnológico adequado são as que 
vão conseguir mais sucesso e a automação 
tem se destacado como uma das principais 
soluções para a logística. 

(*) - Formado em Ciência da Computação pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina, é mestre 

em Engenharia pela Universidade Federal de Santa 
Catarina e CEO da AgileProcess, empresa de 

tecnologia para logística.

A revolução do setor de transporte 
pela automação da logística
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE GUARULHOS. FORO
DE GUARULHOS. 3ª VARA CÍVEL. Processo Digital nº: 1023623-93.2017.8.26.0224. Classe:
Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária (COVID-19). Requerente: Banco
J Safra S/A. Requerido: THAWILLYS DA ROCHA SILVA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1023623-93.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) THAWILLYS DA ROCHA SILVA, Brasileira, Solteira, RG 469776730, CPF 373.235.248-06,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco J Safra S/A,
alegando em síntese: visando o recebimento da quantia de R$ 21.936,99 (Vinte e um mil, novecentos e
trinta e seis reais e noventa e nove centavos) -atualizada até 04/02/2020, representada pela Cédula de
Crédito nº 010970001 85596, tendo como objeto Veiculo Ford, Fiesta Rocam ano 2013/2014, emitido
em 30/08/2016. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15
(quinze) dias úteis. Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, os Executado poderão requerer o
pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
ao mês. Não sendo localizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe será nomeado curador
especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 09 de abril de 2021.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 12 de Julho de 2021

01 - Data, Hora e Local: Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas, por meio de video-
conferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 
- Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ângela An-
nes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado 
Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. 03 - Composição da 
Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Deise Peixoto Domingues. 04 - 
Ordem do Dia: Conhecimento do pedido de renúncia apresentado pela Sra. Amanda Ituassu Araújo, brasileira, ca-
sada, jornalista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº MG8765475 SSP/MG 
e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, ao cargo de Diretora sem designação específi ca da Companhia. 05 - De-
liberações: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e 
sem restrições: a) Conhecer o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Amanda Ituassu Araújo, acima qualifi cado, 
ao cargo de Diretora sem designação específi ca da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia 
em 22 de junho de 2021 e arquivada na sede social; b) Ratifi car a composição da Diretoria da Companhia, nos seguin-
tes termos: (i) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e do-
miciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 
605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: de Marco Antonio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: Flávio Pentag-
na Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, porta-
dor da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iv) Diretor Exe-
cutivo: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) 
Diretores sem Designação Específi ca: Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, re-
sidente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/
ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-
10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na 
OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 
149.211.868-04, Alexandre de Almeida Winandy, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02 e, ainda 
sujeitos à homologação do Banco Central do Brasil, os Srs. Daniel Antonio Baptista Freire, brasileiro, ca-
sado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expe-
dido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48 e Roberto Fonseca Simões Filho, brasileiro, casado, 
administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedi-
do pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Concei-
ção, São Paulo/SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração 
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encer-
rada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração às dez horas, da qual se lavrou a presente ata, em 
forma de sumário, que foi lida e aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, 
Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga 
Stankevicius Colpo e Regina Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Deise Peixoto 
Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 395.312/21-8 em 18.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 06 de Maio de 2021

1 - Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas, por meio de videocon-
ferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 2 - 
Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes todos os membros do Con-
selho de Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo 
Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes 
Guimarães. Ausente a Conselheira Manuela Vaz Artigas. 3 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Deise Peixoto Domingues. 4 - Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
eleição e reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unifi cado até a posse dos eleitos na 
Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5 - Deliberações: 
Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restri-
ções: 5.1 - Aprovar a eleição, para o cargo de Diretor de Executivo Vice-Presidente, de Flávio Pentagna Guimarães 
Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de 
identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, 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, São Paulo/SP, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Con-
selho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5.2 - Aprovar a reeleição (i) para 
o cargo de Diretora Presidente, de Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e 
domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob 
o nº 605.649.701.15; (ii) para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores, de Marco 
Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de 
identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iii) para o cargo de Diretor Exe-
cutivo, de Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; 
e (iv) para os cargos de Diretores sem Designação Específi ca, de Amanda Ituassu Araújo, brasileira, casada, jor-
nalista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº MG8765475 SSP/MG e ins-
crita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contá-
beis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito 
no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domici-
liado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 
181.376.198-10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Pau-
lo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/
ME sob o nº 149.211.868-04 e Alexandre de Almeida Winandy, brasileiro, casado, administrador, residente e do-
miciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 
225.994.678-02, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Blo-
co 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com prazo de man-
dato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Or-
dinária de 2024. 5.3 - Consignar que cada membro da Diretoria, ora eleito ou reeleito, conforme o caso, declarou sob 
as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de con-
denação 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 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 declarou, ainda, que, preenche as condições constantes no artigo 2º, do Re-
gulamento Anexo II à Resolução 4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à Resolução do CMN nº 3.198, 
de 27 de maio de 2004, conforme alterada, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia. 5.4 - Consig-
nar que os membros da Diretoria tomarão posse em seus cargos após a homologação da eleição ou reeleição, confor-
me o caso, pelo Banco Central do Brasil. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a video-
conferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi 
aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães 
Neto, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. 
Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 
395.311/21-4 em 18.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Em paralelo a este 
recorde negativo foi 
aprovada a Lei  do 

Superendividamento. Ela 
criou mecanismos para 
tornar mais transparente a 
concessão de empréstimos, 
evitar condutas abusivas e 
também proteger o consu-
midor. 

Em meio a tudo isso, a 
plataforma Intelligenttia 
acaba de lançar um grupo 
de aplicativos capaz de re-
alizar perícias de 70 tipos 
de dívidas em questão de 
minutos. “O que poucas 
pessoas sabem é que, em 
grande parte, as instituições 
financeiras cobram taxas ou 
juros abusivos. Esses Apps 
surgem como auxílio para 
que a população possa ter 
na palma das mãos servi-
ços periciais de acesso, até 
então, restrito a boa parte 
dos brasileiros”, explicou o 
diretor superintendente da 
Intelligenttia, Luís Felipe da 
Rocha Ortiz. 

Uma vez feita a perícia, 
a mesma pode ser en-
viada para as instituições 
financeiras objetivando a 
renegociação extrajudicial 
das dívidas. Segundo Ortiz, 
tais aplicativos foram de-
senvolvidos pelos melhores 
cérebros neste seguimento. 
São Apps são de alto nível de 

Apesar de ser um segmento técnico, os aplicativos são práticos e 
intuitivos. Foto: eggeeggjiew_CANVA

Grupo de aplicativos realiza 
perícia de 70 tipos de dívidas
Os brasileiros nunca estiveram tão endividados. É o que revela o mais recente levantamento feito pela 
CNC, que apontou que 71,4% das famílias possuem algum tipo de dívida

fluencers, programado-
res e profissionais da 
informática;

	 •	Deepers – Ferramenta 
profissional para sindi-
catos e associações;

	 •	Calcmagistter – Ferra-
menta profissional para 
professores, pedagogos 
ou servidores públicos;

	 •	Financister – Fer-
ramenta profissional 
para administradores de 
empresas, contadores e 
economistas;

	 •	Saia das dívidas – 
Ferramenta profissional 
para empresas;

	 •	Calculistter – Ferra-
menta profissional para 
universitários do 1º ao 5º 
ano;

	 •	Colectter – Ferra-
menta profissional para 
psicólogos, astrólogos e 
astrônomos;

	 •	Proffyter – Ferra-
menta profissional para 
fotógrafos, promoters e 
produtores de eventos, 
médicos, dentistas, en-
genheiros e profissionais 
liberais em geral;

	 •	Rural Experttd – Fer-
ramenta profissional 
para produtores rurais 
e empresários do agro-
negócio.

Fonte e mais informações: 
(www.intelligenttia.com/
app.php).

expertise de conhecimento 
alocado entre profissionais 
experts o que possibilita o 
usuário de cada aplicativo ter 
uma equipe de especialistas 
na palma de sua mão na hora 
de realizar uma perícia. 

“Apesar de ser um segmen-
to muito técnico, os aplica-
tivos são muito práticos e 
intuitivos. Qualquer pessoa 
pode realizar as consultas”, 
frisou Luiz. Veja quais são 
esses Apps:
	 •	Debtools – Ferramenta 

profissional para advoga-
dos e bacharéis;

	 •	Connsier – Ferramenta 
profissional para vende-
dores autônomos, repre-
sentantes comerciais, 
corretores de imóveis, 
corretores de valores, 

coaches profissionais, 
consultores de consór-
cio, síndicos de con-
domínios, designers e 
produtores musicais, 
cênicos e fonográficos;

	 •	Securiteer – Ferra-
menta profissional para 
corretores de seguros, 
secretárias executivas, 
agentes de turismo e des-
pachantes de veículos;

	 •	Agrimmer – Ferra-
menta profissional para 
engenheiros agrônomos, 
técnicos agrícolas, agri-
mensores, veterinários e 
zootecnistas;

	 •	Experttd – Ferramenta 
profissional para contro-
ladores de voo, pilotos de 
aeronaves, comissários, 
publicitários, digital in-

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Carol Olival (*)

Se antes uma empresa não existia sem um site, 
agora parece que ela não existe se não tiver um 
perfil no Instagram

Mas até pouco tempo atrás isso acontecia com em-
presas que não estavam no Facebook. Será que 
vai ser assim em poucos meses com o TikTok? E 

como devem fazer as empresas, para conseguir seguir as 
tendências, não ficar para trás e não perder audiência 
nem vendas? Sim, é uma luta contra espaço e atenção, e 
essa luta é intensa e constante.

O cenário está dado: as redes sociais existem e são um 
caminho de conexão entre marcas e pessoas. Não somente 
para passar ideias e conteúdos, mas principalmente para 
alavancar vendas. E como fazer se sua empresa não conse-
gue acompanhar a avalanche dos tempos e estar em todas 
as mídias, o tempo todo? Será que é mesmo necessário 
estar em todos os lugares, o tempo todo?

Vamos começar definindo o que é “estar em uma mídia”. 
Estar em uma mídia é muito mais do que ter um perfil e 
publicar nessa mídia. É conquistar uma audiência, enga-
jar essa audiência e estar em constante contato com essa 
audiência, através de conteúdos que façam sentido para 
cada plataforma. 

Penso que antes de corrermos atrás de estarmos em 
todas as redes sociais do momento, precisamos olhar para 
dentro e entender duas questões: qual nossa capacidade 
de geração de conteúdo, e em que formato conseguiremos 
gerar esse conteúdo. Não adianta querermos estar em uma 
plataforma como o YouTube se não temos capacidade de 
gravação e edição de vídeos, porque o Youtube é uma rede 
para vídeos. Não adianta querermos estar no Pinterest se 
não temos capacidade de criação e edição de imagens, 
porque o Pinterest é uma rede de imagens. E por aí vai. 

Não é porque todos estão em uma rede que você ne-
cessariamente precisa estar nessa rede. Quando definir 

por estar presente em uma plataforma social, esteja por 
completo. Esteja por inteiro. Com conteúdos exclusivos 
para cada plataforma, no formato adequado para cada 
plataforma e com a qualidade que sua empresa merece 
que você dedique a ela.

Voltamos à pergunta inicial então: em que redes sociais 
sua empresa precisa estar? Em todas! Em todas as que 
fizerem sentido para você, para sua capacidade de produ-
ção e que possam ajudar você a buscar audiência e vendas 
sem prejudicar a imagem da sua marca com conteúdos 
e posts que não estão à altura de sua empresa. Escolha 
com sabedoria, entenda sua capacidade de produção de 
conteúdo e aposte da rede que fizer mais sentido para 
sua realidade!

Com graduação em Arquitetura, pós-graduação em Administração, MBA 
em Empreendedorismo e Inovação, com um mestrado internacional em 

Digital Marketing, Carol Olival é Community Outreach Director da Full Sail 
University, uma universidade americana que forma profissionais para a 

indústria criativa global. 

Em que redes sociais uma 
empresa precisa estar?

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Starlink é um serviço que permite o 

acesso à internet com o uso de satélites 
e pertence à SpaceX, ligada ao grupo 
Tesla, comandado por Elon Musk. 

Apesar de ainda não estar presente 
em todo o mundo, a empresa já vendeu 
cerca de cem mil kits de acesso e ainda 
aguarda autorização de diversos países 
para neles iniciar suas operações. 

A empresa já está chegando ao Brasil. 
A SpaceX lançou o Starlink como um 
serviço experimental no final de 2020, 
ao custo de US$ 99 mensais. Não estão 
incluídos aí os equipamentos, uma pe-
quena antena parabólica e seu suporte, 
fonte de alimentação, roteador WiFi e 
cabos, que custam US$ 499. 

O Starlink foi projetado para atender 
clientes em locais remotos, onde as op-
ções de acesso à internet são limitadas 

ou mesmo inexistentes. Talvez seja por 
isso que as pessoas estão dispostas a 
arcar com esses custos, bastante eleva-
dos em relação aos praticados nas áreas 
onde o acesso é mais fácil; apenas em 
julho passado, a empresa ganhou 10 mil 
novos clientes. 

O serviço usa uma constelação forma-
da por milhares de pequenos satélites 
para fornecer conexão à internet. A 
SpaceX já colocou em órbita quase 
1.800 deles, mas tem planos de ter 42 
mil satélites, de forma a poder atender 
a todo o planeta, suportando um volume 
elevado de tráfego de dados, a veloci-
dades adequadas. 

O conceito é interessante, mas contri-
bui para o agravamento de um problema, 
o do congestionamento do espaço. Os 
satélites Starlink, que pesam cerca de 
250 quilos cada um, orbitam abaixo de 
dois mil km de altitude, onde também 

estão uma enorme quantidade de outros 
engenhos, inclusive o satélite brasileiro 
Amazonia-1. 

Esse intenso tráfego espacial começa 
a preocupar os especialistas: um relató-
rio produzido pelo European Southern 
Observatory, uma entidade formada por 
governos europeus, alerta que satélites 
em órbita baixa, devido à sua capacidade 
de refletir a luz do Sol, podem trazer 
problemas a programas científicos que 
requerem observações noturnas. 

Dentre esses programas estão a busca 
de asteroides potencialmente perigosos 
para a Terra e o estudo da radiação 
visível e das ondas gravitacionais pro-
venientes do espaço. Novas soluções 
trazem novos problemas, que é preciso 
enfrentar. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor da 
Faculdade de Computação e Informática da Univer-

sidade Presbiteriana Mackenzie. 

Satélites levam internet a regiões remotas

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 27 de agosto de 20216

NicoElNino_Canva

retornando o investimento de mídia ou ‘earned media’. 
É preciso lembrar que uma boa estratégia de comu-

nicação e marketing possui uma ampla gama de canais, 
ou seja, distribuir de maneira inteligente o que precisa 
ser dito através de aplicativos mobile, lives, messaging 
bots, voice assistants, filtros de Realidade Aumentada, 
interações de realidade virtual, entre outras centenas 
de formatos e canais. 

2Testar e aprender - Não espere um guia de como 
usar uma tecnologia inovadora para sua marca, mesmo 
porque, quando isso existir não será mais uma novidade 
Hoje existem centenas de opções de aplicativos mobile que 
ajudam os anunciantes a produzir conteúdos para as redes 
sociais mais populares. 

O Social Selling, por exemplo, é uma ferramenta muito 
interessante para dar um primeiro passo nesse mundo 
virtual; basicamente, é um filtro de realidade aumentada 
que facilita a produção de vídeo para campanhas digitais 
voltado, principalmente, para pequenos anunciantes que 
não possuem muitos recursos para a produção de vídeos 
comerciais. 

Novas tecnologias como essas irão surgir o tempo todo, 
democratizando ainda mais a comunicação e criando opor-
tunidades para grandes e pequenos anunciantes de inovar 
cada vez mais. 

3Trabalhar em parceria com os desenvolve-
dores - Parte da estratégia de aderir tecnologia a co-
municação, para quem espera resultados a curto prazo, 
é a sincronia e o trabalho de time. Esses dois pontos 
são fundamentais, assim como a compreensão de que 
barreiras e aprendizados são elementos irrefutáveis 
desse processo. Por isso, é necessário tomar decisões 
de forma democrática onde todas as partes estejam de 
acordo com o caminho escolhido e trabalhem com um 
único objetivo final. 

4 O protótipo também é uma boa prática do 
mundo da tecnologia. Desenvolva um MVP para enten-
der se a expectativa da teoria atende na prática também. O 
Produto Mínimo Viável, ou MVP, é importante para elaborar 
a versão mais simples e enxuta de um produto, utilizando 
o mínimo possível de recursos para entregar a principal 
proposta de valor da ideia. Nessa etapa é possível validar 
o produto e entender se realmente é efetivo para o que foi 
proposto, afinal de nada adianta ter ideias mirabolantes 
inaproveitáveis. 

5Escolha as empresas parceiras baseadas em sua 
experiência no mercado e a relevância da tecnologia 
oferecida - Por fim, mas não menos importante, escolha 
um parceiro experiente e capacitado, assim você terá um 
bom suporte e conhecimento de outras áreas que podem 
integrar junto ao seu negócio. 

Hoje, com o advento da tecnologia, ficou bem mais fácil 
fazer a distinção entre algo que foi feito com diligência e 
o que não; cada detalhe conta e você também já deve ter 
percebido isso. Por isso, ter experiência no mercado e 
qualidade são bens intangíveis, incompráveis, que um bom 
parceiro irá te assegurar. 

(*) - É CEO e Founder da 20DASH  (https://20dash.com.br/pt/).

geral, está na esperança de obter um ROI maior. Por 
isso, Shirazi selecionou as cinco principais práticas 
para aplicar a tecnologia na comunicação a fim de obter 
bons resultados: 

1Incorpore soluções tecnológicas desde a concepção 
da estratégia de comunicação, para que esteja integrada 
ao plano - Grande parte da tecnologia utilizada na indústria 
tem por objetivo a redução de custos do plano de comunicação. 
Porém, muitas vezes a expectativa está em cima da repercussão 
que o uso de determinada tecnologia irá gerar em canais de 
notícia, promovendo grandes cases de sucesso do mercado e 

Após o ano de 2020, é muito difícil encontrar alguém que não teve que se adaptar às novas tecnologias. Algumas indústrias como o 
varejo, restaurantes e as redes de ensino com certeza vivenciaram uma imersão ainda mais rápida. Enquanto isso, outras como, bens de 

consumo, entretenimento e o turismo, ainda estão passando por esse novo momento

De qualquer forma, a realidade virtual surgiu para 
ajudar esses setores a retomarem o seu crescimento 
e até mesmo desenharem oportunidades que ainda 

estão apenas na imaginação, como, viajar virtualmente ou 
conversar com um ídolo da música através da Inteligência 
artificial, por exemplo. 

Segundo o relatório ISG Provider Lens™ MarTech 
Solutions and Service Providers Brazil 2021, diversas 
agências e companhias do meio corporativo estão gra-
dualmente migrando para serviços digitais nos últimos 
três anos, ou seja, antes mesmo da pandemia surgir 
esse já era um movimento crescente, o que reflete uma 
demanda da população brasileira altamente interessada 
em tecnologia. 

Para isso, as empresas têm adotado ferramentas como 
inteligência artificial, machine learning e analytics para 
auxiliar em seus trabalhos e melhorar a qualidade dos con-
teúdos publicados, tanto na eficácia quanto no engajamento. 
Isso evidencia que o uso da tecnologia na comunicação é 
uma jornada que é percorrida à medida que o retorno do 
investimento se torna relevante. 

"O investimento em novas tecnologias requer um per-
fil de anunciante mais agressivo. Por ser algo recente, 
não possui muitos cases de sucesso ou resultados de 
performance de longo prazo. Dessa forma, se torna 
fundamental executar essa estratégia em ‘baby steps’. 
Testar a solução em uma pequena audiência, analisar os 
resultados desse primeiro teste, depois disso, ajustar a 
estratégia baseado em erros e acertos e, assim, reiniciar 
o ciclo com uma audiência maior", afirma Denis Shirazi, 
CEO e Founder da 20DASH (*). 

Nesses ciclos de aprendizado é possível conectar 
novas soluções e tecnologias ao passo que os clientes 
começam a observar os resultados e passam a ser sentir 
mais seguros. A expectativa de apostar em novas tecno-
logias não está ligada necessariamente à performance 
de vendas, mas quem investe em tecnologia, de modo 

As MElhOrEs 
práTIcAs pArA 
uTIlIzAr A 
TEcnOlOgIA nA 
cOMunIcAçãO

EfIcácIA E EngAjAMEnTO
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Não existem soluções 
“tamanho único” 

nos negócios

Devido à LGPD 
dados críticos ou 
outras formas de 
cumprimento da 
legislação e regras de 
governança, a adesão 
à nuvem privada 
ganha cada dia mais 
destaque no mercado 
corporativo

Com o tempo, apren-
demos a desenvol-
ver um grau mais 

sofisticado de equilíbrio 
na adoção da computação 
em nuvem, uma aborda-
gem mais experiente e 
mais madura, que está 
impulsionando também a 
popularização da nuvem 
híbrida. Atualmente, ado-
tando uma combinação 
de nuvens pública ou/e 
privada ou/e híbrida, as 
organizações conseguem 
potencializar seu ecossis-
tema computacional por 
meio de ganhos em flexi-
bilidade, escalabilidade 
e gestão dos recursos 
conforme a demanda dos 
negócios.  

Já, aquelas organiza-
ções que adotam tecnolo-
gias de infraestrutura hi-
perconvergente (HCI) se 
colocam em uma posição 
de vantagem no mercado. 
Isso, porque constroem 
as bases necessárias para 
uma experiência unifica-
da, tanto na modalidade 
on-premise (no local) 
como na nuvem públi-
ca, ou seja: obtêm uma 
experiência de nuvem 
híbrida unificada. Mas 
vamos parar e considerar 
quantos tipos de nuvens, 
instâncias, formas, ser-
viços e especialidades 
estamos potencialmente 
falando agora. 

Esta não é apenas uma 
nuvem híbrida como 
uma combinação de nu-
vem pública e privada, 
numa equação clássica 
de soma: 1 +1 = 2; a or-
ganização moderna que 
pensa no futuro usará op-
ções multicloud híbridas 
para ganhar a liberdade 
oferecida por diferentes 
nuvens, com benefícios 
diversificados baseados 
em seus serviços de nu-
vem nativa, sob distintas 
restrições de governança, 
em múltiplas licenças e 
com diversos acordos de 
faturamento de acordo 
com o consumo.

Ao reunir estrategica-
mente uma implementa-
ção multicloud híbrida, 
as organizações podem 
colher níveis desejáveis 
de portabilidade e de 
flexibilidade. Colocada 
em prática, essa porta-
bilidade significa que 
aplicações e cargas de 
dados de trabalho podem 
ser portáteis por meio 
do hardware e da nuvem 
de qualquer fornecedor. 
Para tornar essa portabi-
lidade possível, as organi-
zações conseguem maior 
controle usando o softwa-
re de uma infraestrutura 
hiperconvergente, 

Ou seja, que evita os 
tradicionais três silos se-
parados de computação, 
de armazenamento e de 
rede para que possa reu-
nir todos os recursos sob 
um único guarda-chuva 

de software. Sem a simpli-
cidade de gerenciamento 
unificado oferecida por 
uma infraestrutura hiper-
convergente, as equipes 
de operações em nu-
vem naturalmente acham 
muito mais complexo e 
problemático gerenciar e 
executar ambientes com-
putacionais altamente 
distribuídos.

Qualquer modalidade 
de nuvem precisa ser 
capaz de ser alocada na 
nuvem pública e depois 
transferida para um am-
biente híbrido (ou mesmo 
ser apta à combinação 
híbrido-privada) a qual-
quer momento. Nenhuma 
empresa pode ficar en-
gessada ou presa a uma 
modalidade de nuvem ou 
fornecedor, sem flexibili-
dade. É preciso ser capaz 
de migrar uma cópia 
exata de um aplicativo 
ou carga de trabalho de 
um ambiente para outro. 

As empresas devem 
considerar e planejar as 
estratégias de migração, 
considerando a aborda-
gem de volume e cresci-
mento do tráfego e pensar 
sobre a mudança para a 
eficiência operacional de 
curto e longo prazo. Se 
as nuvens não puderem 
se mover sem problemas 
para onde as cargas de 
trabalho precisam ser 
executadas, elas não se-
rão úteis aos negócios. Os 
benefícios da adoção de 
uma abordagem híbrida 
multicloud se traduzem 
diretamente no mundo 
das empresas em que a 
mudança constante é a 
norma aceita.

Abandonar as infra-
estruturas legadas de 
TI permite que as em-
presas se tornem mais 
competitivas em relação 
aos modelos econômicos 
tradicionais em que um 
produto ou um serviço é 
criado para um mercado 
específico. Hoje, tudo isso 
mudou e as organizações 
podem tirar vantagem 
da modalidade híbrida 
multicloud por permi-
tir modelos econômicos 
ágeis e que se adaptam 
rapidamente às condi-
ções dos negócios.

As organizações pre-
cisam ter a liberdade de 
fazer com que os recursos 
computacionais sejam 
alocados ou realocados de 
acordo com as demandas 
do negócio ou do merca-
do. Isso porque uma equi-
pe de TI que utiliza uma 
arquitetura multicloud hí-
brida pode implementar 
instantaneamente uma 
nova infraestrutura, seja 
na nuvem pública ou pri-
vada, mostrando-se mais 
dinâmica e com tempo de 
resposta mais rápido do 
que os das equipes tradi-
cionais de TI on-premise.

Não existem soluções 
“tamanho único” nos 
negócios. A adoção da 
infraestrutura multicloud 
híbrida é uma forma de 
viabilizar um caminho 
moderno e atraente, com 
grande agilidade nos ne-
gócios por meio de uma 
infraestrutura hipercon-
vergente.

 
(*) - É country manager 

da Nutanix Brasil.

Leonel Oliveira (*)
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O método, que reduz 
o desgaste de uma 
ação na Justiça tra-

dicional, cujo processo pode 
durar cinco anos ou mais, 
é uma alternativa bastante 
vantajosa, pois não há a ne-
cessidade de passar anos à 
espera de uma sentença defi-
nitiva do Poder Judiciário, o 
que aumenta a insegurança 
do negócio, assim como os 
custos decorrentes da ação. 

Para a FecomercioSP, 
há um caminho promissor 
para este mecanismo no 
país, principalmente no 
contexto de crise sanitária. 
Um levantamento do TST 
aponta que, em decorrência 
da Covid-19, a Justiça do 
Trabalho recebeu o ingresso 
de, aproximadamente, 24 
mil brasileiros, com ações 
relacionadas à pandemia. 
Deste total, a maior parte 
(21.824) foi registrada em 
2020. Já os 2.114 restantes, 
nos primeiros meses deste 
ano. O impacto do aumento 
das ações foi percebido tan-
to na indústria, quanto no 
transporte e no comércio, 
que registraram o maior 
número de reclamações 
trabalhistas, respondendo a 
40% do total (9.579 ações). 

Muitos destes conflitos, 

O método reduz o desgaste de uma ação na Justiça tradicional.

Arbitragem reduz desgaste da 
empresa em ações trabalhistas

(RGPS), poderá ser pactua-
da cláusula compromissória 
de arbitragem, desde que por 
iniciativa do empregado ou 
mediante a sua concordância 
expressa.

A arbitragem passou a 
fazer parte do ordenamen-
to jurídico, podendo ser 
utilizada em tais situações, 
com a aprovação da Reforma 
Trabalhista, Lei. 13.467, de 
2017.

Ela pode ser feita con-
tratando uma instituição 
privada, conhecida como 
“câmara de arbitragem”, ou 
por árbitros que atuem de 
forma independente. 

O mecanismo é também 
flexível, uma vez que as 
empresas que, inicialmente, 
não inseriram a previsão 
deste método para resolução 
de conflitos trabalhistas, no 
contrato de trabalho, têm a 
possibilidade de fazê-lo. Nes-
te caso, pode-se colocar essa 
previsão posteriormente, 
mediante a inserção de uma 
cláusula compromissória, 
garantindo que, na ocorrên-
cia de conflitos trabalhistas, 
estes serão resolvidos por 
meio dela – e não da Justiça 
tradicional. - Fonte e mais 
informações: (www.feco-
mercio.com.br).

Empresas que recorrem à arbitragem e à mediação para resolução de conflitos nas relações 
trabalhistas conquistam soluções em menos tempo, com segurança jurídica e sigilo
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contudo, poderiam ser deci-
didos de forma mais rápida 
por meio da arbitragem, 
observados os limites esta-
belecidos no artigo 507-A da 
Lei 13.467/2017, que dura, 
no máximo, um ano e meio. 
Neste mecanismo, a diver-
gência entre a empresa e o 
trabalhador é “julgada” por 
um terceiro, o árbitro, um 
profissional capacitado para 
avaliar o conflito e proferir 
uma sentença com respaldo 
jurídico.

A partir do momento em 
que os envolvidos escolhem 
o árbitro, a decisão deverá 
ser respeitada por ambos, 
não havendo recursos para 
instâncias superiores. Desta 

forma, tanto para empresa 
quanto para o trabalhador, o 
benefício é maior do que no 
processo tradicional. Para o 
empregado, como o volume 
de ações trabalhistas é muito 
superior aos procedimentos 
arbitrais, o recebimento de 
seus direitos, caso a empresa 
lhe deva algo, ocorre mais 
rapidamente e com menos 
desgaste.

Além da celeridade, o 
mecanismo também é uma 
boa alternativa, uma vez que 
em contratos individuais de 
trabalho cuja remuneração 
seja superior a duas vezes o 
limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social 

Vanessa Melo Ribeiro (*)

Dominar uma língua estrangeira é fun-
damental – não apenas para o mercado de 
trabalho, mas também para diversas ativi-
dades e responsabilidades de nossa vida. 

Por mais que o inglês ainda seja o pre-
ferido e mais buscado, o espanhol vem 
ganhando cada vez mais o destaque que 
merece frente à sua tamanha importância 
internacional. Ao todo, são mais de 585 
milhões de pessoas que falam espanhol 
– cerca de 7,5% da população mundial, 
segundo o Anuário Espanhol do Mundo, 
divulgado pelo Instituto Cervantes. Com 
tamanha predominância, o idioma se tor-
nou o segundo mais falado no mundo, um 
título extremamente relevante no cenário 
internacional.

As consequências de tamanha impor-
tância são claras no mundo corporativo 
e, até mesmo, na vida pessoal de muita 
gente. Sem falar que é o idioma é muito 
mais fácil de ser aprendido do que muitos 
imaginam. Por isso, listamos os principais 
motivos que tornam seu aprendizado 
essencial atualmente. Confira:
 1) É uma das línguas mais faladas 

do mundo: hoje, o espanhol é consi-
derado como o segundo idioma mais 
falado no mundo, atrás somente 
do inglês. São mais de 420 milhões 
de nativos dessa língua, sendo 
oficial em 21 países. Mesmo que 
sofra diferenças de expressões em 
determinadas regiões, ele se torna 
indispensável para a comunicação 

internacional.
 2) Será um diferencial para o 

currículo: falar inglês já se tornou 
uma habilidade comum em muitos 
currículos e um requisito básico 
no mercado de trabalho – afinal, 
é ensinado nas escolas desde que 
somos pequenos. 

  Por isso, candidatos que possuem 
fluência em um terceiro idioma, se 
destacam mais em uma entrevista 
de emprego. Especialmente o espa-
nhol, já que é um dos mais utilizados 
internacionalmente. Você estará à 
frente de muitos concorrentes, prin-
cipalmente em processos seletivos 
de organizações internacionais que 
demandam outras línguas no dia a 
dia.

 3) Favorecerá as oportunidades 
profissionais no exterior: pro-
fissionais bilíngues são muito mais 
atrativos para o mercado. Então, 
imagine um que fale três línguas 
– sendo duas as mais faladas no 
mundo. Com o espanhol em seu 
portfólio, as chances de conquistar 
uma oportunidade profissional no 
exterior são potencializadas, abrin-
do portas incríveis para seu futuro.

 4) Porta de entrada para outras 
línguas: muitos brasileiros falam 
o famoso “portunhol” que, até 
mesmo, é entendido pelos nativos 
dessa língua. Isso acontece pois os 
dois idiomas são muito parecidos 

gramaticalmente. Com o espanhol, 
o aprendizado de outras línguas 
consideradas românticas, como o 
italiano ou o francês, se torna mais 
fácil – uma vez que compartilham a 
origem do latim e outras semelhan-
ças de sintaxe e do vocabulário.

 5) Melhor entendimento vendo 
filmes e séries com áudio origi-
nal: os filmes e séries em espanhol 
vem ganhando enorme destaque na 
televisão e canais de streaming. Com 
um maior domínio do idioma, será 
mais fácil assisti-los em seu áudio 
original – quem sabe até mesmo 
com as legendas em espanhol, para 
treinar a escrita. Será um treino 
excelente para conquistar a fluência 
na língua.

Mesmo que muitas pessoas ainda man-
tenham o foco no estudo do inglês, não há 
mais como deixar de lado a importância 
do espanhol em nossas vidas. O que não 
faltam são métodos de ensino, especial-
mente a distância, desenvolvidos durante 
a pandemia. 

Um bom exemplo é a Academia do 
Espanhol, que permite o aprendizado da 
língua de forma rápida, simples e muito 
acessível. É um investimento que vale 
muito a pena, principalmente quando 
descobrirmos quantas portas podem ser 
abertas com esse idioma.

(*) - É CEO da SEDA College Online, plataforma 
online de idiomas (https://sedacollegeonline.com/).

Por que é tão importante aprender espanhol?


