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Tudo o que uma pessoa acumulou ao longo de sua vida, ao morrer, 
fica para alguém: móveis, imóveis, saldos bancários e outros direitos, 
por exemplo. Portanto, todos devem pensar no que se conhece como 
sucessão patrimonial, mesmo aqueles que não têm um parente próxi-
mo que irá herdar tudo. Entretanto, potencializada pela pandemia, a 
transmissão de bens passou a ser um assunto ainda mais corriqueiro, 
com opções que incluem realizá-la ainda em vida.  

A sucessão patrimonial e a importância do seu 
planejamento

Com a tecnologia, especialmente inteligência artificial e machine lear-
ning, os documentos podem ser classificados, categorizados, processados e 
armazenados conforme padrões bem estruturados e seu tempo de guarda 
é determinado. Tudo de acordo com a legislação vigente e as regras de 
negócio internas da empresa. Vale lembrar que, em todas as empresas, 
existe um grande volume de documentação (administrativa, contábil-
-fiscal, trabalhista, cartorária e forense etc.) que precisa ser gerenciado 
em cada etapa do seu ciclo de vida - desde a criação até o descarte.  

Dez sugestões para gerenciar operações de 
documentos na era digital

A pandemia mostrou que todos – pessoas, empresas, países – 
dependem uns dos outros para seguir vivos. Essa verdade está 
acelerando a disseminação dos conceitos e métricas do modelo ESG 
(Environment, Social e Governance, ambiente, social e governan-
ça) entre empresas de todas as verticais e regiões Para estar em 
conformidade com o ESG, a empresa precisa entrar num ciclo de 
melhoria contínua.  

Sem a TI, a jornada de transformação da empresa ESG 
é impossível  

AndreyPopov_CANVA

Negócios em Pauta

Alemanha aplicará 3ª dose em idosos
O governo alemão decidiu que aplicará a terceira dose de vacina 

contra a Covid-19 em idosos e pessoas vulneráveis a partir do dia 1º 
de setembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde alemão, Jens 
Spahn, que afirmou estar preocupado com a possibilidade de "uma 
resposta imunológica enfraquecida" contra o novo Coronavírus entre os 
cidadãos. Segundo ele, o novo reforço, com doses da Pfizer ou Moderna, 
também será ofertado para quem já recebeu duas doses da AstraZeneca 
ou uma da Janssen. As autoridades de saúde ainda recomendaram a 
vacinação para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. "Quem quiser 
pode ser vacinado no verão. Temos vacina suficiente para todas as fai-
xas etárias", disse Spahn. Estudos recentes revelam que a imunidade 
oferecida pela vacinação anti-Covid diminui com o tempo, colocando 
pessoas vulneráveis novamente em risco (ANSA).     Leia a coluna 
completa na página 3
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Pós-graduações MBI e MBI Indústria 4.0 têm 
turmas online e presencial

@Restam poucas vagas para os cursos de especialização MBI 
(Master in Business Innovation) e MBI Indústria 4.0, ofertados 

pela UFSCar-Sorocaba, em turmas online e presencial em São Paulo. 
As pós-graduações inovadoras, com início neste mês de agosto, visam 
desenvolver o profissional do futuro. O MBI é voltado às pessoas que 
almejam ser inovadoras, empreendedoras e transformadoras, de modo 
a alavancarem o progresso na carreira gerencial. O curso, que auxilia 
na concepção, na abertura e no desenvolvimento de um novo negócio 
ou no remodelamento de um já existente, é pensado, sobretudo, para 
os interessados em inovação sistêmica e de si próprios, que sustentem 
ações voltadas para a transformação individual, de organizações e 
da sociedade em suas práticas profissionais (www.mbiufscar.com/
industria-40).    Leia a coluna completa na página 2
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SEGURANÇA

Conhecido atualmente como novo 
petróleo no mundo dos negócios, os 
dados, se bem refinados, são capazes 
de fornecer insumos valiosos para 
empresas de diferentes segmentos se 
destacarem e elaborarem serviços e 
produtos cada vez mais personalizados 
e assertivos para as demandas de seus 
clientes. 

Não à toa, segundo informações da con-
sultoria Gartner, em 2020 foram gerados 

mais de 40 trilhões de dados e mais de 80% 
das lideranças de empresas estão usando essa 
fonte de informação para as tomadas de decisão 
nos negócios. De acordo com David Panduro, 
data scientist da FindUP , startup do ramo de 
Field Service, os cientistas de dados serão os 
profissionais do futuro. 

"A Ciência de Dados é a área responsável 
por extrair informações e entender padrões 
de comportamento para a criação de soluções 
personalizadas e preditivas. Em um mundo em 
que digitalização tem moldado a forma de se 
fazer negócios, o mercado tem ficado cada vez 
mais competitivo e seguir esse ritmo, além de ser 
um diferencial, é uma questão de necessidade 
para se manter em evidência e é essencial para 
os parceiros daqui para frente", afirma Panduro. 

Profissões que se baseiam em dados têm 
ganhado tanto em destaque, que somente 
no primeiro semestre deste ano, houve um 
crescimento de mais de 450% nas vagas que 
envolvam conhecimento em inteligência de 
dados, apontado no levantamento da Intera. A 
fim de prestar esclarecimentos e mostrar como 
o Data Science é estratégico, o especialista da 
FindUP respondeu às cinco principais dúvidas 
sobre a área. 

1. - A LGPDados prejudicará as tomadas 
de decisão via Big Data? A lei vem para pro-
teger os usuários de vazamentos de informações 
pessoais e sensíveis, a fim de evitar danos morais 
e até mesmo financeiros. Sem dúvida, a nova 
lei tem mudado a forma como os dados são 
coletados, mas também vem para respaldar as 
duas pontas: o indivíduo e a empresa. 

O que muda é como as informações são 
coletadas, sendo essencial o consentimento 
por parte do público, enquanto as empresas 

Os diferenciais e benefícios da  
Data Science para os negócios 
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precisam se adequar e estruturar programas 
de integridade de dados, seguindo a mesma 
linha de outros países. Logo, o que vemos é 
apenas uma adaptação que trará mais segu-
rança, confiança e seriedade para o trabalho 
daqui para frente. 

2. - Posso usar o Data Science para 
estratégias de marketing? - Não só pode, 
como deve. Como dito antes, a Ciência de Da-
dos é responsável por analisar as informações 
e encontrar padrões de comportamento, logo, 
a grande sacada é justamente usar o que foi 
coletado para geração de insights para as mais 
variadas áreas. 

Com isso, o departamento de marketing 
consegue entender a forma como o target se 
comporta, os melhores horários e dias para 
ações, compreender como se dá o consumo do 
público-alvo, dentre outras informações. 

3. - Como a tecnologia auxilia nas tomadas 
de decisão estratégicas? - As possibilidades 
são diversas, uma análise de dados combinada 
com operações de negócios apropriadas, podem 
melhorar a performance da sua empresa na 
hora de tomar decisões, pois elas estarão mais 
embasadas e podem diminuir a margem de 

risco. Decisões baseadas em dados são capazes 
de aumentar a produção e a produtividade, 
impactando diretamente nas estratégias das 
empresas. 

4. - A prática de trabalhar e analisar um 
grande volume de dados é segura? - Sim, e 
muito. Uma das grandes vantagens da análise 
preditiva baseada em dados não está somente 
atrelada à geração de insights para tomadas de 
decisão dos produtos e serviços, mas também 
para voltar o olhar para dentro de casa. Com 
isso, é possível arquitetar softwares mais segu-
ros e potentes, ajudando a evitar o vazamento 
de informações sigilosas, invasões de sistema 
e até mesmo fraude. 

5. - Quais requisitos um bom Cientista de 
Dados deve atender? - A área engloba conhe-
cimentos em programação, matemática, estatís-
ticas e conhecimento de negócios, então esses 
são os pontos de base que o profissional deve 
ter. Além do conhecimento técnico, devemos 
aperfeiçoar a nossa comunicação, que é muito 
importante tanto para coletar os requerimentos 
dos clientes quanto para a apresentação dos 
resultados, pois afinal nosso foco sempre deve 
ser agregar valor ao negócio. - Fonte e outras 
informações: (www.findup.com.br).

Crescem as vendas no varejo 
As vendas no varejo da cidade de 

São Paulo encerram julho com alta de 
21,3%, mostra balanço da Associação 
Comercial de São Paulo. É o terceiro 
mês consecutivo de alta, na compara-
ção mensal. Em relação a julho de 2020, 
a alta foi de 37,8%. Também se verifica 
alta no acumulado do ano, com 7,4% de 
acréscimo. No entanto, as perdas ainda 
não foram recuperadas. Em relação 
a julho de 2019, o indicador é 27,3% 
negativo (ABr).
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