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Os novos cursos online oferecidos pelo Sebrae por meio dos aplicativos 
Whatsapp e Telegram já alcançaram mais de 60 mil pessoas, com aproxi-
madamente 100 mil matrículas realizadas, de janeiro até agosto. Com fácil 
acesso pelo celular, os empreendedores adquirem conhecimento sobre 
diversos temas para alavancar os negócios. Os conteúdos são oferecidos 
a partir da troca de mensagens do usuário com chatbots, ou seja, assis-
tentes virtuais comandados por tecnologia de inteligência artificial.  

Marketing e gestão nos cursos do Sebrae via 
Whatsapp e Telegram

Apesar da crise financeira intensificada pela pandemia, o ano de 
2020 marcou a entrada de milhares de brasileiros no mundo dos in-
vestimentos. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o número de pessoas 
físicas em investimentos saltou 13,4% no ano passado. Para quem 
acompanha esse fenômeno com empolgação, mas ainda não conse-
guiu começar a investir, algumas dicas são importantes. Ao entrar no 
mercado financeiro, o investidor precisa saber onde está pisando para 
obter aplicações rentáveis.  

Empresário lista oito erros comuns ao começar a 
investir

Diante das transformações trazidas pela pandemia e pelo novo cenário 
de transformação digital em que vivemos, é importante que as tomadas 
de decisões sejam cada vez mais baseadas no mercado de trabalho e na 
gestão de dados - além de ser necessário que o gestor comece a rea-
daptar o seu pensamento estratégico. Para se ter uma ideia, um estudo 
do IDC, encomendado pela empresa de data analytics Qlik, realizado 
com 1,2 mil líderes de negócios em 11 países, aponta que as empresas 
brasileiras que aprimoraram a tomada de decisões investindo em análise 
de dados tiveram, em média, um aumento de 21% nas receitas.  

Mercado de trabalho fragilizado: cinco dicas para 
tocar sua empresa

Pattanaphong Khuankaew_CANVA

Negócios em Pauta

Mercedes-Benz: 65 anos no Brasil 
A Mercedes-Benz se mantém determinada a entregar aos clientes 

tudo aquilo que eles esperam de uma marca reconhecida em todo 
o mundo pela qualidade, credibilidade e confiabilidade, em seus 
65 anos no Brasil. Além de veículos eficientes e rentáveis para o 
transporte de carga e de passageiros, a marca possui a maior Rede 
de Concessionários do Brasil, Oficinas Dedicadas na estrutura 
do próprio cliente e as unidades SelecTrucks, Truck Centers e 
CenterBus, somando mais de 300 pontos de atendimento junto 
às principais rotas de transporte e logística. Esse compromisso 
de estar próximo dos clientes foi firmado antes mesmo do início 
da produção de veículos no Brasil. Em 1951, a rede de atendi-
mento aos produtos da marca já era composta por mais de 100 
representantes intitulados distribuidores, cobrindo quase todo 
o território nacional.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: @mbdobrasil

News@TI

Arbitragem nas franquias é tema de palestra 
virtual na ABF Rio

@Com a pandemia, aumentaram as pendências com rene-
gociação entre marcas e empreendedores no país. Para 

solucionar os conflitos de forma alternativa existe a arbitragem, 
via rápida de solução entre as partes e que visa a desafogar o 
Judiciário. Para tratar desse assunto, a Associação Brasileira de 
Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promove no 
próximo dia 16 de setembro, às 10h, o Café com Franquia Virtual 
com o tema: "Arbitragem nas franquias em 12 respostas objeti-
vas", ministrado por Roberto Soares, presidente da 8ª Câmara de 
Arbitragem-Rio de Janeiro, Sidnei Amendoeira, diretor Jurídico 
da ABF e sócio da MMA Advogados; Hannah Fernandes, diretora 
Jurídica da ABF Rio e sócia da Di Blasi, Parente & Associados e 
David Nigri, membro do Conselho Fiscal da ABF Rio e diretor da 
NIGRI Advogados Associados. O evento será mediado por Flavio 
Maia, diretor de Relacionamento da ABF Rio, diretor da BGT e 
do Grupo de Comunicação EISHOW (https://bit.ly/3u5DfxE).  

  Leia a coluna completa na página 2

https://www.youtube.com/channel/UCTZMtywr9H8r9qWMMXCQKqQ

VULNERABILIDADE

O mercado e as empresas de 
tecnologia da informação estão 
em constante mudança para 
oferecer o melhor serviço ao seu 
cliente. 

Essas rápidas transformações se 
devem ao fato de que a todo ins-

tante novas ferramentas, processos e 
programas da área de TI são desenvol-
vidos ou atualizados, gerando melhores 
resultados e estabilidade. 

Em paralelo a essas mudanças, temos um novo 
perfil do profissional de TI que necessita possuir 
três habilidades principais: disponibilidade, 
comunicação e disciplina. Quando falamos em 
disponibilidade, faço uma comparação com os 
profissionais da área da saúde. Assim como a 
saúde das pessoas, os sistemas de TI não têm 
horário para dar problemas. 

Não dá para entrar na vida de TI pensando 
que será uma rotina sem eventuais imprevistos, 
por isso é fundamental ter disponibilidade e 
entender que momentos assim fazem parte da 
profissão. O mundo hoje é totalmente conec-
tado e a comunicação se tornou uma aptidão 
essencial nesta área. É preciso ter capacidade 
de conseguir se comunicar com uma variedade 
de perfis diferentes. 

Cada vez mais pessoas estão trabalhando com 
isso, com níveis diferentes de maturidade e co-
nhecimento da tecnologia. Os profissionais que 
conseguem fortalecer uma comunicação eficiente, 
entendendo a necessidade de cada pessoa para 
então conseguir levar a tecnologia até ela, têm 
uma forte vantagem no mercado de trabalho. 

Sempre existe algo novo surgindo em nosso 
mercado e é essencial possuir disciplina para 
estudar e se manter atualizado. Não dá para 
depender apenas de cursos oficiais em institui-
ções sobre novas tecnologias, é preciso estar 
constantemente atualizado das novidades, leis, 
regulamentações. As novas tecnologias andam 
muito mais rápidas que a criação de novos cursos 
e capacitações em instituições, por exemplo, 
e é exatamente por isso que é exigido essa 

O novo perfil do profissional de 
Tecnologia da Informação
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constante atualização dos profissionais de TI 
de maneira autodidata. 

A forma de trabalho deste profissional também 
mudou. Anos atrás um colaborador teria que ficar 
alocado em determinado espaço da empresa para 
realizar suas funções, mas com a possibilidade 
do trabalho remoto, as oportunidades para as 
pessoas foram ampliadas, tornando o mercado 
mais competitivo, inclusive com questões sala-
riais. Não é raro ver uma pessoa que vive numa 
cidade cujo custo de vida é menor que de uma 
capital, se inscrever em empresas de grande 
porte, situadas em grandes metrópoles, e ainda 
assim poder continuar vivendo na mesma cidade. 

Com o surgimento da tecnologia em nuvem 
(como google drive, icloud, etc), inicialmente 
voltadas a empresas, e posteriormente, já 
consolidadas, se tornaram soluções para pes-
soas físicas. Em outras palavras, isso traz uma 
mobilidade incrível para qualquer colaborador 
pegar o computador e ir trabalhar e acessar seus 
arquivos em qualquer lugar, deixando-o mais 
livre. Nós, como empresas, também precisamos 
mudar para aceitar e entender este novo perfil 
que está no mercado de trabalho. 

Tornar o processo seletivo mais rápido também 
faz parte desta mudança. Podemos dividir as 
atividades de entrevistas em duas partes, em um 
primeiro momento avaliar o perfil do candidato 
como fit cultural com a empresa, personalidade, 
soft skills e questões comportamentais. Em uma 
segunda etapa, entrevista com a área para qual 
a vaga é destinada, momento em que o time, 

ao qual o novo colaborador fará parte, valida 
se o profissional possui as habilidades técnicas 
para atingir as metas. 

Quanto mais essenciais formos, mais rápido 
será o processo e menos burocrático. A empresa 
também necessita trabalhar a sua cultura e 
entender que as pessoas são a base de tudo. 
Oferecer um espaço de inovação onde os fun-
cionários se sintam à vontade, motivados para 
testarem suas ideias, com uma boa gestão e 
próxima de seus colaboradores é a fórmula 
ideal de manter os profissionais constantemente 
engajados e interessados.

Esses novos modelos de administração são 
um reflexo da evolução da tecnologia. Basta 
ir ao passado para uma empresa nos anos 70, 
quando o chefe olhava para os colaboradores 
do andar de cima, fiscalizando em vez de atuar 
próximo, ao lado dos funcionários. A velocidade 
da tecnologia possibilitou a evolução da forma 
de gestão nas empresas, onde é preciso estar 
junto, auxiliando cada pessoa a desbloquear o 
potencial das melhores habilidades que possui.

Existem diversas oportunidades para quem 
deseja trabalhar neste mercado, uma área que 
cresce cada vez mais e o novo perfil do profis-
sional de TI é um reflexo desta mudança, não 
só quando falamos sobre a profissão, mas uma 
reação de atualização dentro das próprias em-
presas para acomodar esses novos profissionais.

(Priscilla Karolczak é Gerente de Atendimento e 
Desenvolvimento da KingHost, empresa que oferece 

soluções digitais).

Indústria recuou 1,3%
A produção industrial recuou 

1,3% em julho. É o segundo resul-
tado negativo consecutivo, acumu-
lando com o mês anterior perda de 
1,5%, após alta de 1,2% em maio. 
Com a queda, a produção industrial 
ficou 2,1% abaixo do patamar pré-
-pandemia, de fevereiro de 2020. No 
ano, o setor registra alta de 11% e, 
em doze meses, de 7%. Os números 
são da pesquisa divulgada ontem 
(2) pelo IBGE (ABr).
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Coluna do Heródoto

O presidente da 
república não está 
mais em uma posição 
de conforto. Deputados 
da oposição se 
organizam para pedir 
o impeachment dele. 

Uma vez eleito com 
a maioria dos votos 
válidos sua assesso-

ria avalia que dificilmente 
uma proposta como essa 
vá prosperar. Mas, afinal 
de contas, o que o chefe 
do poder executivo fez a 
ponto de estar na mira da 
oposição? Segundo os líde-
res conservadores, ele não 
corresponde à confiança 
que o país deposita nele e 
permite que a nação seja 
alvo de críticas vindas dos 
aliados estrangeiros. 

Uma república que pre-
tende ter liderança e um lu-
gar proeminente no concer-
to internacional de nações 
não pode ser governada 
por alguém que demonstra 
fraqueza e indecisão. Estes 
dois atributos não fazem 
parte da tradição diplo-
mática e militar do país na 
sua história no correr dos 
tempos. Afinal esse país é o 
mesmo que teve uma parti-
cipação decisiva na segunda 
guerra mundial ?

Os partidos políticos estão 
radicalizados no Congresso 
Nacional. Os apoiadores do 
presidente argumentam 
que ele está há muito pou-
co tempo no poder e não 
pode ser responsabilizado 
pelas crises e problemas 
herdados. Muitos deles, 
enfatizam, são de respon-
sabilidade do presidente 
anterior. É uma choradeira 
de quem perdeu a eleição e 
não quer reconhecer a der-
rota, dizem os apoiadores. 

Afinal, que país do mundo 
não sofreu os efeitos da 
pandemia da Covid 19? O 
número de desempregados 
aumentou muito e para isso 
o governo colocou em xeque 
o equilíbrio fiscal do país 
com a instituição de pro-
gramas sociais de ajuda aos 

atingidos pela crise. Para 
tanto é necessário adiar as 
promessas de crescimento 
econômico e financeiro que 
dependem de verbas gover-
namentais. 

Os partidos políticos de-
fendem com cada vez maior 
radicalização os seus pontos 
de vista. Graças às mídias 
sociais uma parte da opinião 
pública tem dificuldade de 
separar o que é fake news 
de notícias com fundamen-
to. Há até mesmo os que 
duvidam da saúde mental 
e física do presidente e 
chegam a afirmar que ele 
não é capaz nem de ler no 
teleprompter os discursos 
que a assessoria escreve 
para ele.

A retirada das forças 
militares ocorre de uma 
forma atabalhoada e nin-
guém esperava que uma 
potência poderia se curvar 
a um ultimatum de um 
grupo terrorista militante. 
As cenas mostradas nas 
mídias sociais e nos veículos 
tradicionais lembram o de-
sastre da retirada americana 
do Vietnã. 

O atentado no aeroporto 
de Cabul ceifou a vida de 
quase 200 pessoas, entre 
elas 13 soldados ameri-
canos. Isto aprofundou o 
sentimento nacionalista. 
Atribuem a Joe Biden o 
vexame. Como pode um 
grupo mal e precariamente 
armado enfrentar o exército 
mais poderoso do mundo? 
Biden não tem liderança e 
isso foi percebido pelo inimi-
go, dizem os republicanos. 

Vão além e argumentam 
que o vexame transformou 
a saída do Afeganistão em 
uma retirada inglória. Isto 
favorece os inimigos dos 
Estados Unidos, especial-
mente no Oriente Médio 
onde o país tem colhido 
baixíssimos resultados mi-
litares e políticos. Há muito 
não se ouvia a pronúncia da 
palavra impeachment no 
Capitólio.

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

Heródoto Barbeiro (*)

Impeachment 
Já!
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A revolução da Medicina 
5.0 vai demandar soluções 
avançadas de conectividade

O mundo foi acometido pela maior crise sanitária que se tem registro nos últimos cem anos, pegando de 
surpresa toda a sociedade, ceifando vidas humanas, desorganizando as economias mundiais e gerando um 
reflexo impactante na atuação das empresas.  

Marco Wasser (*)

Vale destacar que para atender 
os novos desafios trazidos pela 
pandemia, a medicina, setor 

prioritário para seu combate, precisou 
reinventar-se a toque de caixa.  Para 
tanto, novos recursos foram alocados 
em tempo recorde que permitiram tra-
zer a tecnologia como aliada e garantir 
o processo contínuo de transformação 
digital. 

Nesse cenário de estresse total, os 
sistemas e programas operando em 
rede, sem falhas ou interrupções e com 
conectividade otimizada se tornaram 
ainda mais necessários e vitais para 
garantir que as empresas do setor, como 
hospitais e redes de clínicas, pudessem 
operar com segurança e dinamizar os 
atendimentos. 

Apesar desta necessidade, a con-
sultoria Gartner alerta que apenas 
52% desses locais contam com um 
planejamento digital e estratégias 
efetivas para o uso da tecnologia 
no dia a dia. A consultoria também 
ressalta que, mesmo com os avanços, 
ainda faltam recursos para a digitali-
zação dessas instituições de saúde. 
Sem dúvida, a pandemia conseguiu 
acelerar o processo de investimentos 
no setor, em virtude do crescimento 
da Telemedicina, triagem eletrônica, 
monitoramento a distância e terapias 
online - atividades que, de acordo 
também com a McKinsey, podem ser 
suportadas por soluções de tecnologia.  

qualquer lugar, passam a ter uma rele-
vância enorme. Além disso, a utilização 
de recursos de Big Data que capturam 
e analisam grandes volumes de dados 
para agilizar o processo de diagnósti-
cos, ajudam a antever complicações 
para a definição de tratamentos mais 
assertivos, proporcionado assim mais 
qualidade de vida aos pacientes. 

Num futuro próximo, a chegada da 
rede de telecomunicações 5G será 
também essencial para diminuir a 
lacuna da digitalização, bem como 
viabilizar projetos mais sofisticados de 
Internet das Coisas (IoT), pois sua alta 
velocidade e baixa latência permitirá a 
integração entre objetos do cotidiano 
à internet,  desde smartwatches que 
monitoram funções vitais  até cirurgias 
a distância, elevando a  medicina digital 
a um novo patamar de excelência e 
segurança e dessa forma beneficiando 
todo o ecossistema da saúde 5.0.  

A medicina já vinha passando por 
um processo de automatização e mo-
dernização de dispositivos e recursos 
impulsionada por tecnologias emer-
gentes, ou seja, o conceito de saúde 
conectada 4.0 já evoluiu para a versão 
5.0, a saúde humanizada, configurando 
a próxima revolução no setor, que só 
será possível, com a adoção de solu-
ções de conectividade que garantam o 
relacionamento seguro, de qualidade e 
ágil entre os pacientes e demais players 
que atuam na saúde. 

(*) É gerente de vendas Enterprise do Grupo Binário.

Acredito que o primeiro passo rumo 
à digitalização será a implementação 
de uma infraestrutura de conectividade 
bem planejada, com novas tecnologias 
que possam otimizar o desempenho 
das redes e proporcionar a interação do 
paciente ao seu tratamento, consulta e 
médico, seguindo o propósito da Saúde 
5.0, em que o paciente é o protagonista 
e está no centro do sistema. 

Neste cenário, soluções de conectivi-
dade robustas, como o recém-lançado 
Wi-Fi6 de nível corporativo e a incorpo-
ração dos sistemas de gestão em nuvem 
cujas informações dos prontuários 
eletrônicos podem ser acessadas de 

News@
CRE8 Experience chega à 3ª edição em Nova York

@Se você trabalha com internet, independente do nicho de mercado 
em que atua, precisa saber mais sobre o CRE8 Experience. O 

evento, que tem direção de Elton Davel e Alexandre Simões, chega 
à sua terceira edição, depois do sucesso das anteriores, a primeira 
presencial em Boston, em 2019, e a segunda online, em 2020. O CRE8 
é uma grande conferência com painéis para debater diversos assuntos 
que impactam diretamente a nossa vida no mundo digital. É um dia 
inteiro de imersão, mas não é só isso, o Cre8 também traz um cenário 
com música além de ser a oportunidade de ampliar networking e se 
conectar com mentes criativas (www.cre8xp.com).

Plataforma online oferece curso de alemão 
completo e gratuito

@Para aqueles que buscam capacitação e crescimento pessoal, sem 
abrir mão de autonomia e flexibilidade para estudar, poder acessar 

um conteúdo exclusivo e de qualidade a qualquer hora é uma ótima 
opção para aproveitar o  tempo da melhor forma. Pensando nisso, a 
startup Kultivi (www.kultivi.com), plataforma gratuita de ensino que 
conta com mais de 80 cursos em diferentes áreas, oferece um curso 
completo, do básico ao intermediário, para quem deseja aprender alemão 
gratuitamente.  “Desde a primeira semana de 2021, nossa plataforma 
tem registrado um aumento bastante significativo no número de novos 
alunos, e a grande maioria tem buscado os cursos de idiomas, por isso 
sempre buscamos ampliar as opções disponíveis”, comenta Cláudio 
Matos, um dos responsáveis pelo sucesso da startup Kultivi.
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Cada vez mais jovens se dedicam 
a fazer desafios propostos em redes 
sociais. O problema é que muitos deles 
podem trazer uma série de problemas 
que os pais ainda não perceberam, 
observa neurocientista.

Uma mania nas redes sociais 
acendeu o sinal de alerta em pais de 
adolescentes e médicos. Chamado de 
desafio Roacutan, a febre do momento 
é publicar vídeos instigando os jovens 
a tomarem o remédio para afinar o 
nariz, pois ele diminui as glândulas se-
báceas. O problema é que a medicação 
é recomendada para o tratamento de 
acne, e por isso não deve ser usada de 
forma indiscriminada como a proposta 
sugere.

Além da questão fisiológica do 
fármaco, o que chama a atenção é 
os efeitos desta moda para a saúde 
mental dos adolescentes e o alcance 
em que esta tendência se propaga tão 
rapidamente neste público. Para se ter 
ideia, até o momento os vídeos com 
essa “brincadeira” já tiveram mais de 
17 milhões de visualizações no TikTok. 
Para o PhD, neurocientista, psicana-
lista e biólogo Fabiano de Abreu, isso 
acontece porque “esta rede social tem 
um alcance muito amplo, com intenso 
engajamento. Além disso, as pessoas 
se lançam nesta mania despreparadas 
e desconhecem os efeitos colaterais 
danosos à saúde que esse medica-
mento possui”.

Do ponto de vista relacionado à 
saúde mental, Fabiano explica que “ao 
serem instigados a realizar os desafios 
propostos na plataforma, o organismo 
dos jovens libera a dopamina, que é 
um neurotransmissor responsável 
pelo sentimento de recompensa. O 
grande problema é que ele é viciante 

e dá uma sensação de bem-estar, e 
assim a pessoa fica cada vez mais com 
vontade de se ‘alimentar’ deste desejo, 
aumentando a ansiedade. E quanto mais 
conquista os desafios propostos, mais 
ela buscará outros desafios, como um 
ciclo intermitente”, detalha.

Enquanto isso, a pandemia obrigou 
muitas crianças e adolescentes a pas-
sarem mais tempo em casa, longe da 
escola e do contato presencial com os 
amigos, o que agravou este problema, 
observa o neurocientista. “Ao ficar 
mais tempo em casa acessando as 
redes sociais, o jovem fica mais ansio-
so pela rede em si, pela mudança da 
rotina e devido aos acontecimentos 
da pandemia. E quanto mais ocioso, 
maior a ansiedade para mais liberação 
da dopamina como mecanismo de 
satisfação oposto ao da negatividade 
que a ansiedade também traz, trazen-
do um ‘alívio’ para aquela situação. O 
problema é que com isso se abre um 
ciclo sem fim, pois cada vez mais a 
pessoa fica refém daquela sensação 
aqui descrita”, acrescenta. Até que 
chega a um ponto em que a saúde 

mental fica prejudicada, lamenta o 
neurocientista: “Quando se ultrapas-
sa o limite a pessoa passa a ter uma 
disfunção no sistema límbico, que é 
onde se regula a emoção no cérebro. 
A pessoa perde a racionalidade, por-
que o córtex pré-frontal, que fica na 
região do lobo frontal, passa a não 
funcionar corretamente”.

Mas, por que cada vez mais jovens 
aceitam fazer desafios como estes? 
Para Fabiano, "isso tudo é uma ne-
cessidade de querer ser visto e lem-
brado. É uma espécie de narcisismo, 
tanto que isso aumenta esse desejo 
de ser aceito e acaba se tornando 
uma espécie de competição, pois o 
jovem passa a querer cada vez mais 
ser aceito pelos outros. Existe uma 
ideia já culturalmente enraizada de 
que, quem tem seguidores nas redes 
sociais é quem é mais bem sucedido, 
que é algo totalmente equivocado. 
Por isso eu posso afirmar que a rede 
social é um dos maiores males, se 
não o maior, da atualidade, e poderá 
se converter ainda em uma série de 
problemas futuros”, completa.

Desafio nas redes sociais: causando sérios danos à 
saúde mental de crianças e adolescentes
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Brasil-Canadá com objetivo de promover a aproximação e incrementar 
as relações e os negócios entre brasileiros e canadenses. A programação 
traz seis apresentações, todas online, que reúnem especialistas para falar 
sobre o cacau e o chocolate brasileiro, a gastronomia nacional, as opor-
tunidades de negócios em diversos setores, com foco na área da saúde, 
internacionalização de empresas, governança corporativa e compliance. 
Para participar, basta acessar: (https://ccbc.org.br/brazilianweek/) e 
fazer a inscrição prévia para cada sessão. O festival é gratuito e aberto 
ao público em geral.

E - Construção Modular
Entre os próximos dias 15 e 18, das 13 às 20h, no Mart Center (R. 
Chico Pontes, 1500 – Vila Guilherme), acontece a Expo Construção 
OffSite (ex-Expo Container City), que apresenta as novidades do setor 
de Construção Modular. O evento mostra as inovações da construção 
off-site (processo no qual um edifício, ou parte dele, é construído fora 
do canteiro de obra de forma modular). Além dos containers transfor-
mados, a feira apresenta também empresas do setor modular, produtos 
que são utilizados na produção dos módulos, serviços de profissionais 
de legalização, além de fabricantes de containers in natura e de arqui-
tetura especializada. A entrada é grátis e o estacionamento: R$ 30,00. 
Inscrições e mais informações: (www.expoconstrucaooffsite.com.br). 

F - Compras via Smartphones
O acesso a smartphones, redes wi-fi e pacotes de dados com preços 
acessíveis transformaram o comportamento do consumidor no Brasil. 
Nos últimos anos, as visitas às lojas físicas têm sido substituídas por 
pesquisas de preço e compras via internet. E com um celular à mão, o 
brasileiro modificou a forma como são feitas as compras pela internet, e 
já é um caminho sem volta. De acordo com uma pesquisa da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas, 91% dos consumidores conectados 
realizaram alguma compra em lojas online no último ano. Desse total, 
87% utilizaram o smartphone para concluir o negócio. Diante desse 
cenário, o empreendedor começa a perceber as vantagens na criação 
ou adaptação do e-commerce voltado para o mobile. Fonte: yapay.com. 

G - Olimpíada de Matemática
Estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas Nível A. É destinada aos alunos de 4º 

A - Melhores Estágios
Estão abertas as inscrições para a 13º edição do Prêmio CIEE Melhores 
Programas de Estágio. A premiação é a única que permite aos estudantes 
avaliarem sua experiência no mundo do trabalho. Nesta primeira etapa, 
cabe às empresas realizarem a inscrição gratuitaa, por meio do link 
(www.ciee.org.br/premio). O levantamento anual mapeia o perfil dos 
estagiários, os gastos com a bolsa-auxílio, e, especialmente o impacto 
da pandemia. As empresas participantes ainda contam com síntese de 
avaliação personalizada, selo de reconhecimento e certificado de parti-
cipação. Dúvidas pelo o e-mail (melhorestagio@ciee.ong.br).

B - Impactos Positivos 
Está aberta a votação popular para o Prêmio Impactos Positivos 2021. 
O público em geral poderá interagir com os projetos inscritos na edição 
2021 do Prêmio Impactos Positivos. Ao acessar o site oficial (https://
impactospositivos.com/), o público tem a oportunidade de saber mais 
sobre as iniciativas que concorrem em cada uma das quatro categorias 
- Impacto Ambiental, Impacto Cultural, Impacto Econômico e Impacto 
Social -, e votar nos seus projetos favoritos. Para isso, basta fazer um 
cadastro na área do eleitor. Depois dessa etapa, os projetos finalistas 
passam por uma nova votação até o anúncio dos vencedores e o evento 
de premiação no dia 25 de novembro.

C - Tratamento para Crianças
Estão abertas as inscrições para o Curso de Especialização Online “Inter-
venção Precoce na Infância: Práticas centradas na família e nos contextos 
naturais”, oferecido pela UFSCar. Com conteúdo baseado em evidências 
científicas e um método de ensino eficaz, a pós-graduação - inédita no 
Brasil e alinhada com as demandas do mercado de trabalho - apresenta 
os estudos mais recentes desenvolvidos na Europa e Estados Unidos. 
As aulas começam no próximo dia 11. O curso ainda oferece uma visão 
ampla e global para a equipe de saúde atuar em conjunto com a família, 
em parcerias recíprocas, para obter resultados efetivos. Inscrições: (www.
ipibrasil.faiufscar.com). Informações: ipibrasil@ufscar.br. 

D - Oportunidades de Negócios
Começa na terça-feira (7) e vai até sexta-feira (10), o Brazilian Week 
CCBC Online Festival, evento promovido pela Câmara de Comércio 

e 5º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados em escolas 
públicas municipais, estaduais e federais brasileiras. Estudantes de 
outras modalidades, como EJA, estão aptos a participar, desde que sua 
série escolar corresponda ao 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental. As 
inscrições vão até 29 de setembro e devem ser feitas, exclusivamente, 
pelas Secretarias de Educação Municipais e Estaduais, e pelos repre-
sentantes das escolas federais. Confira o regulamento completo em 
(https://www.obmep.org.br/).

H - Transformação Digital  
O feriado de 7 de setembro será diferente para o Instituto da Transfor-
mação Digital (ITD). Na data, a partir das 14h, a entidade irá promover 
um evento online especial para debater os negócios do futuro. A apre-
sentação será comandada pelo presidente do ITD, Paulo Kendzerski.  
Especialista em ecossistemas de negócios, ele afirma que a dinâmica 
irá surpreender os participantes. “Quem ainda pensa que sua empresa 
é apenas uma indústria, um comércio ou um serviço, é bom abrir os 
dois olhos, pois os modelos de negócios mudaram e o que funcionava 
no passado não dá mais resultado hoje. É indispensável pensar e atuar 
como uma empresa digital”, concluiu. Inscrições são gratuitas em: 
(https://www.sympla.com.br/palestra-novos-modelos-para-negocios-
tradicionais---2-edicao__1246277).

I - Jogos Online
A China anunciou uma série de novas regras para regulamentar a indústria 
de jogos eletrônicos e online do país, limitando a três horas semanais o 
tempo que menores de idade podem passar jogando. Segundo o decreto, 
publicado pela National Press and Publication Administration, a medida 
objetiva “uma eficaz prevenção da dependência dos menores nos jogos 
online” e quer “proteger mais eficazmente a saúde física e mental” deles. 
Com isso, os provedores de games online podem oferecer o serviço para 
os menores apenas por uma hora, entre 20h e 21h, nas sextas-feiras, 
sábados e domingos, bem como em dias de feriados oficiais.

J - Operações Aéreas 
A chegada da vacina e o aumento da flexibilização nas cidades brasilei-
ras acarretou o aquecimento do setor de transporte de cargas aéreas. 
Segundo dados da IATA, o mercado apresentou um crescimento de 8% 
neste primeiro semestre de 2021, se comparado ao mesmo período do 
ano passado, o melhor resultado desde 2017. Na Asia Shipping, multina-
cional brasileira integradora de cargas aéreas, marítimas e rodoviárias, 
os números são bem mais expressivos, o que mostra toda a expertise 
e eficiência da companhia em suas operações e captações de clientes. 
No primeiro semestre, a multinacional registrou um incremento de 
aproximadamente 30% em suas operações de exportação aérea, em 
comparação com o ano anterior. O aumento foi o mesmo alcançado em 
2019, ano em que o mercado teve uma queda de 3,3%. Saiba mais em: 
(www.asiashipping.co).

O meteoro dos precatórios 
e a precária situação 

brasileira

O Ministério da 
Economia apresentou 
a proposta de 
orçamento para o ano 
de 2022, mas não deu 
uma solução para o 
complexo problema 
dos precatórios

Embora seja um as-
sunto recorrente no 
debate público, nem 

todas as pessoas sabem o 
que são os precatórios e 
como eles afetam a econo-
mia e a vida do brasileiro. 

De modo mais técnico, 
podemos dizer que os pre-
catórios são requisições 
de pagamento expedidas 
pelo judiciário para cobrar 
de municípios, estados ou 
da União, assim como de 
autarquias e fundações, 
valores devidos após con-
denação judicial transitada 
em julgado. 

Para definir de forma mais 
prática e deixando de lado 
o famigerado “juridiquês”, 
podemos dizer que um pre-
catório surge, por exemplo, 
quando uma pessoa que 
teve um terreno desapro-
priado pelo governo e não 
concorda com o valor pago 
decide ingressar com uma 
ação judicial. Da mesma 
forma, uma dívida resul-
tante de ação trabalhista de 
um ministério ou secretária 
também pode virar um pre-
catório desde que, é claro, o 
postulante vença a ação de 
forma definitiva. 

Os dois casos menciona-
dos são apenas para exem-
plificar duas situações que 
podem gerar um precatório, 
mas a lista de possibilidades 
é extensa, uma vez que 
basta que o governo perca 
uma ação e que seja emiti-
do um comando judicial de 
pagamento. Além de ser o 
correto a ser feito, honrar os 
compromissos financeiros 
é fundamental para a cre-
dibilidade internacional e 
estabilidade interna do país, 
mas apesar disso, nenhum 
governo até então conse-
guiu solucionar a delicada 
questão dos precatórios 
que se torna cada vez mais 
urgente. 

Apenas para ilustrar o ta-
manho do monstro gestado, 
o governo brasileiro já havia 
gastado 30 bilhões de reais 
em precatórios até 2014, 
passando para 55 bilhões 
em 2020 e já contando com 
uma projeção de 89 bilhões 
para 2022 - o equivalente a 
aproximadamente três ve-
zes o valor do bolsa família. 

Existem diversas razões 
para o efeito bola de neve 
nos precatórios, mas a prin-
cipal delas se deve ao fato do 
governo brasileiro ser histo-
ricamente um mal pagador e 
só cumprir suas obrigações 
depois de perder as ações. 
Essa postura litigante aca-
ba por não permitir que se 
negocie com os credores e 
se chegue a valores mais 
razoáveis. 

Em segundo está o próprio 
peso do estado brasileiro. 

A Constituição de 1988 foi 
generosa em elencar direitos 
e garantias que ultrapassa-
ram os limites de um Bill 
of Rights clássico, desse 
modo, ela constitucionalizou 
questões que (na melhor das 
hipóteses) deveriam figurar 
entre as leis ordinárias. As-
sim, por exemplo, mudanças 
na legislação previdenciária 
feitas há mais de 20 anos 
atrás resultaram na judicia-
lização dos conflitos, fizeram 
sentir seus efeitos apenas 
agora quando a conta dos 
precatórios chegou. 

Até o momento nenhum 
governo conseguiu resolver 
a questão dos precatórios, 
pois trata-se de uma matéria 
de natureza institucional para 
a qual não há desejo político 
de mudança. Será preciso um 
esforço extra do Ministério da 
Economia, para acomodar a 
chuva de meteoros que serão 
os precatórios no orçamento 
de 2022. 

Nessa altura do campeo-
nato, é preciso ter clareza 
que qualquer proposta que 
não objetive uma profunda 
e drástica mudança institu-
cional será apenas paliativa. 

O presente já se foi, mas 
ainda é tempo de construir 
o futuro. 

(*) - Formado em Direito e Mestre 
em Economia e Mercados, é analista 

do Centro Mackenzie de Liberdade 
Econômica.

Allan Augusto Gallo Antonio (*)

A previsão foi mantida 
pela Secretaria de 
Política Econômica 

do Ministério da Economia, 
na Nota Informativa sobre o 
resultado do PIB, divulgado 
pelo IBGE. O PIB registrou 
variação negativa de 0,1%, 
no segundo trimestre de 
2021, na comparação com 
o primeiro trimestre. Essa 
variação é considerada es-
tabilidade pelo IBGE. 

A economia brasileira 
avançou 6,4% no primeiro 
semestre. Nos últimos qua-
tro trimestres, acumula alta 
de 1,8%, e na comparação 
com o segundo trimestre do 
ano passado, cresceu 12,4%. 
A previsão do ministério, 
divulgada em julho, é que 
o PIB crescerá 5,3% neste 
ano. A secretaria diz que 
as maiores contribuições 

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, 
manteve estimativa de expansão.

Um novo alerta foi emitido recentemente 
pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) 
sobre a grave escassez de água nos reserva-
tórios de hidrelétricas brasileiras. Segundo a 
entidade responsável pela operação da matriz 
elétrica do Brasil, a falta de chuvas poderá 
levar o país ao seu limite já em novembro, 
prejudicando a geração de energia elétrica. 

A situação crítica reforça o papel estraté-
gico da energia solar como parte da solução 
para diversificar e fortalecer o suprimento 
de eletricidade no país, fundamental para a 
retomada do crescimento econômico nacional. 
A avaliação é do presidente do Conselho de 
Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk, 
para quem é mais barato para o governo incen-
tivar a energia solar, seja das grandes usinas 
contratadas em leilão ou pela geração própria 
em telhados e pequenos terrenos, do que pedir 
para a população economizar energia. 

“As usinas solares de grande porte geram 
eletricidade a preços até dez vezes menores 
do que as termelétricas fósseis emergenciais 
ou a energia elétrica importada de países 
vizinhos atualmente, duas das principais 
responsáveis pelo aumento tarifário sobre os 
consumidores”, aponta.

“Graças à versatilidade e agilidade da tec-
nologia solar, basta um dia de instalação para 
transformar uma residência ou empresa em 
uma pequena usina geradora de eletricidade 
limpa, renovável e acessível. Já para uma 
usina solar de grande porte, são menos de 18 
meses desde o leilão até o início da geração de 
energia elétrica. Assim, a solar é reconheci-
damente campeã na rapidez de novas usinas 
de geração”, acrescenta Koloszuk.

Cédulas de R$ 200 
completaram um ano

A circulação das notas de 
R$ 200 completou ontem (2) 
com cerca de 80 milhões de 
cédulas em circulação no 
país. Em valor, são R$ 16 
bilhões, de acordo com da-
dos do Banco Central (BC). 
Ao lançar a nota no passado, 
o BC informou que seriam 
produzidas 450 milhões de 
cédulas. Ou seja, desse to-
tal produzido, 17,8% estão 
em circulação. As demais 
cédulas produzidas estão 
armazenadas no BC.

Em relação às outras cé-
dulas de real, as de R$ 200 
representam 1,03% do total 
de notas em circulação (7,75 
bilhões). A maioria das notas 
nas mãos dos brasileiros é 
de R$ 50, com mais de 2,1 
bilhões de cédulas. As de R$ 
100 são mais de 1,8 bilhão e 
em terceiro lugar estão as de 
R$ 2, com 1,5 bilhão.

O BC informou que a cir-
culação de novas cédulas 
é gradual. “A entrada em 
circulação da cédula de R$ 
200 ocorre de forma gradual 
e de acordo com a demanda 
da sociedade. O ritmo de 
utilização da cédula de 200 
reais vem evoluindo em linha 
com o esperado, e seguirá 
em emissão ao longo dos 
próximos exercícios”, disse 
o BC, em nota (ABr).
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PIB deve crescer acima de 5% este 
ano, diz Ministério da Economia

O Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve apresentar 
crescimento acima de 5% este ano

dos agentes”, diz a nota. A 
economia está em recupera-
ção e a continuidade desse 
processo continuará a ser 
“impulsionada pelo setor 
privado”, com aumento da 
poupança e impulso do setor 
de serviços. 

“Observa-se que a recu-
peração da atividade econô-
mica acumulada em quatro 
trimestres, quando compa-
rada a outros países, está 
diretamente relacionada à 
implementação da agenda 
de consolidação fiscal e 
reformas pró-mercado”, diz 
a nota. A secretaria espera 
pela “continuidade do bom 
desempenho do setor de 
serviços ao longo deste ano 
e que o setor industrial volte 
a contribuir positivamente”, 
a partir do terceiro trimestre 
(ABr).

para o resultado do PIB do 
segundo trimestre vieram da 
queda da indústria de trans-
formação e da redução da 
Formação Bruta de Capital 
Fixa (FBCF), investimentos.

“A escassez de insumos, 
apesar da melhora da con-
fiança dos empresários, teve 

efeitos negativos relevantes. 
O segundo trimestre foi o 
período com o maior número 
de mortes pela Covid-19, 
devido ao agravamento da 
pandemia. Além do efeito 
devastador nas famílias, 
houve impacto relevante 
nas decisões econômicas 

É mais barato incentivar a fonte solar 
do que pedir para economizar energia

O Brasil possui cerca de 10 gigawatts 
(GW) de potência operacional da fonte solar 
fotovoltaica em usinas de grande porte e em 
pequenos e médios sistemas instalados pelos 
próprios consumidores. Somados, os sistemas 
fotovoltaicos representam mais de 70% da po-
tência da usina hidrelétrica de Itaipu, segunda 
maior do mundo e maior da América Latina. 
De acordo com a entidade, a fonte solar já 
trouxe ao Brasil mais de R$ 52,7 bilhões em 
novos investimentos e gerou mais de 300 mil 
empregos acumulados desde 2012. 

Com isso, evitou a emissão de 10,7 milhões de 
toneladas de CO2 na geração de eletricidade. 
Ao somar as capacidades instaladas das grandes 
usinas e da geração própria de energia solar, a 
fonte solar ocupa o quinto lugar na matriz elétri-
ca brasileira. Recentemente, a solar ultrapassou 
a potência instalada de termelétricas movidas a 
petróleo e outros fósseis, que representam 9,1 
GW da matriz elétrica brasileira. - Fonte e mais 
informações: (www.absolar.org.br).

Com financiamento do BNDES, a Powertis S.A. 
vai construir três usinas fotovoltaicas, com 
capacidade instalada de 90 megawatts em 

Pedranópolis/SP.



A capacidade de analisar dados e 
utilizá-los para o aprimoramento 
da infraestrutura de produção é 

um importante advento da indústria 
4.0. Esse fenômeno também pode ser 
chamado de inteligência artificial ou 
machine learning (aprendizado de 
máquina). 

Para entender mais sobre esse tema, 
a Associação Brasileira de Internet 
Industrial (ABII), conversou com um 
especialista no assunto: Luiz Henrique 
Buzzi, analista de produto da Pollux 
Part of Accenture, empresa associa-
da e referência em indústria 4.0 na 
América. Ele também participou como 
convidado do GT Tecnologia da ABII, 
apresentando a temática da inteli-
gência artificial e do deep learning de 
forma mais técnica e aprofundada. O 
GT definiu uma série de temas, que 
estão sendo estudados ao longo do ano. 
Os encontros e discussões do GT são 
exclusivos para associados.

Para iniciar o bate-papo, o questio-
namento foi sobre o motivo pelo qual o 
aprendizado de máquina não se encon-
tra destacado naquele famoso quadro 
com as nove tecnologias habilitadoras 
da indústria 4.0. “O machine learning 
e o deep learning não são destacados 
ali como tecnologias habilitadoras, 
pois estão embutidos dentro de outra 
área. Eles são parte do Big Data e 
Data Analytics, onde há um universo 
muito maior de exploração dos dados”, 
argumenta Luiz.

Sendo uma tecnologia habilitadora 
da indústria 4.0, o Data Analytics tem 
o potencial de transformar a capacida-
de de interpretar os acontecimentos 
da produção, por meio de leituras 
profundas e contínuas dos dados. E a 
inteligência artificial, como ela pode 
auxiliar a indústria 4.0 com o seu po-
tencial de aprendizagem contínua? O 
Luiz explica esse fenômeno utilizando 
um exemplo prático:

“Pense em um robô, quando ele é 
novo dificilmente apresenta problemas, 
depois de alguns anos ele começa a 
apresentar manutenção devido a sua 
utilização. Se você não consegue pre-
ver a falha, isso pode ser prejudicial, 
ocasionando paradas não planejadas 
da sua linha produtiva. Mas se você 
conseguir prever, com base em dados 
e na inteligência artificial, então você 
poderá atuar de forma preventiva na 
sua linha”. Observa-se que a inteligên-
cia artificial atua de forma paralela na 
indústria 4.0, ela não oferece mudanças 
por si só, porém, oferece os caminhos 
para que outras tecnologias possam 
atuar no momento certo. 

Conforme explicado pelo entrevista-
do, nem sempre será possível utilizar 
modelos simples para interpretar as 
situações. O aprendizado de máquina 
surge como solução para que os dados 
possam ser utilizados de uma forma 
mais abrangente, utilizando métodos 
de aprendizado de máquina para en-
contrar relações entre as variáveis do 

processo. Essas tecnologias são muito 
utilizadas na manutenção preventiva, 
possibilitando analisar falhas e oferecer 
um monitoramento constante.

Para poder entender a real diferença 
entre a machine learning e deep lear-
ning, Luiz explica que existe uma grande 
filosofia por trás dessa história: “Tudo 
nasceu do interesse do homem em que-
rer desenvolver algo que pensasse como 
ele. Essa é uma filosofia antiga, anterior 
à década de 50, que foi quando ganhou 
força acadêmica. No princípio essas 
soluções eram baseadas em algoritmos 
simples, porém, a evolução da ciência 
e da tecnologia permitiu a criação de 
modelos mais complexos de machine 
learning utilizados atualmente.” 

E complementa: “Com o passar do 
tempo, descobriu-se que era possível 
ir além dentro do machine learning, os 
estudos biológicos do cérebro humano 
e a evolução dos algoritmos permitiram 
recriar um modelo simplificado da cog-
nição, que mais se assemelha ao pensa-
mento da mente humana. Isso permitiu 
o desenvolvimento de redes neurais que 
possuem um aprendizado mais profundo, 
o que é conhecido por deep learning”.
	 •	Deep	 learning	 e	 a	 produção	 de	

vacinas - O deep learning é um 
modelo muito específico por conta 
de seu aprendizado profundo e de 
alto nível de complexidade, mas, 
em suma, é uma tecnologia que 
incorpora o machine learning, 
porém, com um modelamento 
diferenciado. A ABII solicitou ao 
entrevistado exemplos de boas 
práticas da aplicação do deep learn-
ing. E na explicação, ele trouxe um 
recente uso da tecnologia. 

A pandemia assombrou o mundo 
nos últimos tempos e trouxe consigo 
um cenário de milhões de mortes 
pelo globo. A principal ferramenta de 
combate à pandemia é, sem dúvidas, a 
vacina. Porém o processo de criação de 
várias vacinas contou com a inteligên-
cia artificial como aliada. Inicialmente 
analisando e resumindo publicações 
produzidas ao redor do mundo. Com 
o volume de dados produzido seria 
impossível tudo ser analisado sem 
auxílio de ferramentas de inteligência 
artificial.

De que forma seria possível criar uma 
vacina sem que se tivesse o mapeamen-
to genético do vírus? As ferramentas 
de inteligência artificial auxiliaram no 
processo de análise de milhares de 
amostras de DNA do vírus coletados 
de pessoas infectadas, fazendo a ta-
refa de entender a sua estrutura. A 
partir desta analise a ferramenta pode 
sugerir componentes para as vacinas. 
Esse estudo não teria sido realizado 
em tempo tão hábil se não fossem os 
benefícios da utilização da inteligência 
artificial, que permitiu que utilizassem 
algoritmos complexos para mapear a 
estrutura do código genético do vírus. 

No caso da indústria, explica Luiz, 

“Em cenários em que se exige uma ins-
peção muito complexa, o deep learning 
pode ser utilizado. A tecnologia pode 
aprender por meio da análise de milha-
res de imagens quais são os padrões 
ideais para cenários de realização de 
solda ou do fechamento de embalagens, 
por exemplo”. A precisão no aprendi-
zado de padrões faz do deep learning 
uma tecnologia muito importante para 
que se possa entender esses padrões 
e aprimorar os processos, sobretudo 
aqueles com análises muito complexas.
	 •	Os maiores desafios para a in-

dústria - Toda nova tecnologia é 
acompanhada por novos desafios. 
Com o machine learning e o deep 
learning não poderia ser diferente. 
Luiz explica que o grande desafio 
da tecnologia é treiná-la para que 
obtenha o aprendizado esperado. 
“O grande desafio está relacionado 
ao volume de dados catalogados 
que a ferramenta precisa. Como 
eu vou treiná-la? Para aplicações 
em sistemas de visão é preciso ter 
imagens (exemplos de resultados) 
o suficiente para que ela possa 
aprender. Quanto mais complexo 
for o problema, maior deve ser o 
volume dos dados”.

Portanto, observa-se que o machine 
learning por si só não entrega resulta-
do, exceto quando ele passa por um 
processo de aprendizagem para se 
especializar no problema. Para que 
isso possa acontecer, a interferência 
humana se faz necessária. O especia-
lista destaca também que o custo não é 
em hipótese alguma o maior empecilho 
para a adoção da tecnologia, afinal não 
é uma ferramenta de alto custo. O 
único processo desafiador é, de fato, 
o processo de aprendizagem. 
	 •	Compreenda	as	principais	diferen-

ças:
	 •	Inteligência artificial: con-

junto de tecnologias que fazem 
com que máquinas percebam, 
compreendam, aprendam e exe-
cutem algumas atividades por 
aprendizado. 

	 •	Machine Learning: um subcon-
junto de tecnologias de Inteligên-
cia Artificial que usa estatísticas 
para permitir que as máquinas 
aprendam com as experiências. 

	 •	Deep Learning: um subconjunto 
de Machine Learning que usa 
Redes Neurais para resolução 
de problemas mais complexos. 
Deep Learning ou Aprendizagem 
Profunda é quando a tecnologia 
de Inteligência Artificial é utiliza-
da para resolução de problemas 
complexos. Utiliza Redes Neurais 
para formação de camadas de 
abstração, que por meio de treina-
mento permitem ao equipamento 
identificar padrões. - Fonte e 
outras informações:  Associação 
Brasileira de Internet Industrial 
(ABII).
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Discute-se, com 
a melhor das 
intenções, um 
anteprojeto de 
MP que proíbe ao 
Registro de Imóveis a 
análise dos contratos 
que transferem 
propriedade e 
constituem garantias 
imobiliárias

Neste novo modelo, 
o cartório registra 
resumos digitais 

apresentados unilateral-
mente, por um interessa-
do ou qualquer uma das 
partes. 

É isso mesmo. O car-
tório não mais verificará 
a correção jurídica do 
contrato que transfere a 
propriedade das famílias 
brasileiras. O cartório 
aceitará, como correto, 
um resumo eletrônico de 
um contrato que estará 
proibido de analisar. 

Podemos adiantar as 
consequências desta pro-
posta, sob o ponto de vista 
da segurança jurídica. 
Primeiro, os Registradores 
não serão mais responsá-
veis pela correção dos atos 
de registro. A responsa-
bilidade civil e criminal 
passará dos cartórios para 
a pessoa que apresentar o 
resumo digital ao Registro 
de Imóveis. 

Se alguém perder sua 
propriedade por um erro 
do resumo digital somente 
poderá demandar judi-
cialmente o apresentante 
deste resumo, seja este 
uma instituição financeira 
ou um particular qualquer. 
O cartório já não terá mais 
nada a ver com isso. 

Segundo, a porta do 
Registro de Imóveis estará 
aberta para recepcionar 
todo o tipo de fraudes. 
Qualquer apresentante 
poderá modificar a situ-
ação jurídica alheia ou 
própria mediante simples 
apresentação de resumo 
eletrônico. O Brasil será o 
paraíso para aqueles inte-
ressados em sumir com os 
próprios bens do alcance 
de credores ou dos este-
lionatários interessados 
em vender os bens alheios. 

Os cartórios, que no mo-
delo atual impedem que 
fraudes ocorram, estarão 
impedidos de cumprir 
sua função institucional. 
Para os proprietários, 
credores e compradores 
esta proposta cria risco 
e diminui a segurança. O 
Custo Brasil aumentará 
com fim da análise jurí-
dica dos contratos pelos 

Registradores, piorando 
ainda mais o ambiente de 
negócios. 

Economias desenvolvi-
das contam com Registros 
de Direitos, como o que 
temos hoje no Brasil há 
mais de um século. É o 
caso de Alemanha, In-
glaterra e Espanha, por 
exemplo. Nestes países 
é justamente a análise 
jurídica dos Registradores 
que garante a confiança e 
a certeza na contratação 
sobre direitos imobiliários. 

A função que os Re-
gistradores Imobiliários 
realizam é a de “depurar” 
direitos, permitindo que 
somente obtenha regis-
tro em cartório o que é 
correto. Somente assim a 
sociedade pode confiar no 
que está inscrito e fazer 
negócios em um merca-
do impessoal em que as 
pessoas, de fato, não se 
conhecem. 

Nas palavras de Fer-
nando Mendéz González, 
registrador imobiliário de 
Barcelona e diretor da 
European Land Registry 
Association: “Quando o re-
gistrador exercita a quali-
ficação registral, não está a 
representar os interesses 
das partes, mas os de toda 
a sociedade, vigiando para 
que não se violem normas 
imperativas na aquisição 
imobiliária. Nesse caso, 
deferindo o registro, dá-
se o reconhecimento da 
titularidade pelo próprio 
Estado”. 

Os tempos que vivemos, 
de vazamentos de dados 
pessoais e de tentativas 
de hackers em violar 
processos, pedem respon-
sabilidade, prudência e 
segurança nas propostas 
de mudança legislativa. 
A sociedade brasileira é 
a favor dos avanços na 
digitalização e da desbu-
rocratização das funções 
públicas, que não se con-
fundem com insegurança 
jurídica. A melhoria no 
ambiente de negócios 
em nosso país implica no 
aumento da segurança 
jurídica. 

Certamente haverá um 
aprofundamento da pro-
posta, em benefício do 
crédito imobiliário, da 
segurança jurídica, da 
continuidade da atividade 
produtiva, a fim de tornar 
o Brasil mais confiável no 
cenário nacional e inter-
nacional. 

(*) - Doutor em Direito pela PUC/
SP e professor de Direito Comercial 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, foi Presidente da Junta 
Comercial do EstadoSP e do Ipem/

SP e ex-Secretário Nacional do 
Consumidor - Senacon.

Armando Luiz Rovai (*)

Responsabilidade  
com o Registro de 
Imóveis

O vocabulário inglês tem sido 
incorporado cada vez mais no 
contexto brasileiro e, no mun-
do empresarial não poderia ser 
diferente. São inúmeros termos 
que fazem parte de conversas, 
reuniões, negociações e cor-
reios-eletrônico no dia a dia de 
quem trabalha em um ambiente 
corporativo. 

E, apesar de vivermos no Brasil 
e o idioma local ser o português, 
a globalização e os negócios nos 
pedem o domínio de um segundo 
idioma. É diante desse cenário 
que Camila Zamberlan Maga-
lhães, coordenadora pedagógica 
da Wizard by Pearson, maior rede 
de ensino de idiomas do mundo, 

separou algumas palavras de 
origem inglesa, dando dicas de 
como esses termos são aplicados 
no dia a dia. 

“Se você está entrando no mer-
cado de trabalho, não tem como 
seguir sem saber as palavras mais 
usadas no mundo empresarial. 
E é melhor ainda quando você 
entende a origem do significado 
e dá continuidade a uma conversa 
sem nenhum tipo de embaraço”, 
explica a especialista. 
 1) Background - A palavra 

background se remete aos 
antecedentes de alguém. 
No mundo corporativo, 
está relacionado à baga-
gem profissional daquela 

pessoa. Qual cargo exerceu 
na empresa que trabalhou, 
quais eram suas funções, 
experiências anteriores 
e também sua formação 
acadêmica. 

 2) Budget - Essa é uma pa-
lavra utilizada no mundo 
dos negócios quando se 
trata das despesas de uma 
negociação ou atividade. É 
o orçamento possível para 
ser gasto em determinado 
planejamento. 

 3) Feedback - É usado na 
hora de dar uma devolutiva 
sobre algo que aconteceu. 
Normalmente, líderes ou 
gestores de empresa dão 

feed back aos seus fun-
cionários para, de forma 
construtiva, instruí-los e 
incentivá-los a aprimorar 
determinada habilidade ou 
aumentar a sua performance 
dentro da empresa, assim, 
os profissionais seguem em 
contínuo desenvolvimento. 

 4) Home office - A expressão 
do momento, ironicamente 
não é usada em inglês da 
maneira com que fazemos 
no Brasil. É claro que, para 
eles, existe sim o home office. 
No idioma é utilizado para se 
referir ao cômodo da casa 
destinado exclusivamente 
para atividades profissionais. 

Apesar de usarmos no mesmo 
sentido, a expressão “fazer 
home office” é total mérito 
da criatividade brasileira. 

 5) Networking - Como anda 
o seu networking, ou seja, 
como anda a sua rede de 
contatos? Essa rede se refere 
especificamente a pessoas 
com quem você se conecta no 
mundo corporativo e que po-
dem gerar futuras oportuni-
dades e parcerias, negócios, 
ou simplesmente influência 
para que você tenha uma 
indicação a um emprego ou 
para prestar um serviço. - 
Fonte e outras informações: 
(https://br.pearson.com). 

Os cinco termos em inglês que o mercado corporativo adora usar

Os impactos do aprendizado 
de máquina na indústria 4.0

Todas as revoluções ocorridas na indústria ao longo dos anos foram motivadas por eventos 
revolucionários que chegaram para trazer um novo potencial de inovação e produtividade
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ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 29.300.067.351

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Ultracargo Logística S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 15 de setembro de 2021, às
14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a eleição de membro da Diretoria. Participação na Assembleia: Para participar
da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de
ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia.
Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Com-
panhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos
formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na
sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 13 de setembro de 2021. Em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os
acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de reco-
nhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail
jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a
sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as reco-
mendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deve-
rão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da
Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 3 de setembro de 2021.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB 
INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA

CNPJ nº 04.306.351/0001-86 - NIRE nº 35400065656 - REGISTRO NA OCESP nº 2630
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL INDIVIDUAL 

DE INCORPORAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da SICOOB INDEPENDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
CONVOCA os associados, que nesta data somam 4.856 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis), 
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em ambiente 
virtual, no dia 15 de setembro de 2021 (4ª-feira), em primeira convocação, às 13h00min, com a 
presença virtual de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 14h00min, com a 
presença virtual da metade dos associados mais um e, em terceira e última convocação, às 15h00min, 
com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:
1.  Deliberação sobre o início dos estudos para incorporação da CREDI-ALIMENTOS -  

NIRE 324.000.143.4-0 - CNPJ nº 03.973.743/0001-36; 
2.  Indicação de 02 (Dois) representantes para integrar a comissão mista, para proceder com os 

estudos necessários para a emissão de relatório conclusivo acerca da viabilidade do processo 
de incorporação;

3.  Diligências necessárias quanto ao que ficar deliberado nos itens anteriores;
4.  Aprovação da Política Institucional de Auditoria Interna;
5.  Aprovação da Política Institucional de Controles Internos;
6.  Outros assuntos de caráter não deliberativo.
Observações Gerais:
I - Os cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;
II - Os Cooperados receberão nos seus e-mails as orientações para validação do seu cadastro e 
de participar na Assembleia Geral Digital. O cadastro deverá ser efetuado pelos cooperados  
até 1 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral indicada no  
edital de convocação.

São Paulo, 03 de setembro de 2021
SR. NATANAEL ÁTILAS ALEVA

Presidente Conselho de Administração

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-
9 - Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 13.09.2021 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacional de Sal S.A. a se reunirem em 
assembleia geral extraordinária, no dia 13 de setembro de 2021, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Eleição de novo membro para compor o cargo vago de Diretor sem designação 
específica; e, 2. Outros assuntos de interesse social. São Paulo (SP), 03 de setembro de 2021. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

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 03 de Agosto de 2021

01 - Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quinze horas, por meio de vi-
deoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselhei-
ros Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela 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 Olga Stan-
kevicius Colpo. 04 - Ordem do Dia: Exame e discussão sobre a homologação do pedido de conversão de ações do 
acionista João Annes Guimarães (“João”), conforme aprovado na Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 
03 de agosto de 2021, a fi m de converter 26.000.000 (vinte e seis milhões) ações ordinárias de emissão da Compa-
nhia, na razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial (“Pedido de Conversão”). 05 - Delibera-
ções: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Com-
panhia, homologar o Pedido de Conversão do acionista João, conforme aprovado em Reunião de Diretoria da Com-
panhia realizada em 03 de agosto de 2021. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
videoconferência 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 Gui-
marães Neto, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Do-
minicale e Manuela Vaz Artigas. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Olga Stankevicius Colpo - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 426.095/21-2 em 25.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração Realizada em 25 de Fevereiro de 2021

01 - Data, Hora e Local: Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às doze horas 
e trinta minutos, por videoconferência, 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 todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ricardo Annes Guimarães, Ângela 
Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, 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 pela Sra. Olga Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem 
do Dia: Exame e discussão sobre a homologação do pedido de conversão de ações do acionista Márcio Alaor de 
Araújo (“Márcio”), conforme aprovado na Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 23 de fevereiro de 2021, 
a fi m de converter a totalidade de suas 1.311.156 (um milhão, trezentas e onze mil cento e cinquenta e seis) ações 
ordinárias de emissão da Companhia, na razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, com o 
propósito de permitir a negociação das referidas ações na B3 sob o código BMGB4 (“Pedido de Conversão”). 05 - 
Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo Terceiro do Estatuto 
Social da Companhia, homologar o Pedido de Conversão do acionista Márcio, desde que a conversão e respectiva 
alienação ocorra ao longo de, no mínimo, 8 (oito) semanas, ou seja, no âmbito de no mínimo 8 (oito) pregões semanais, 
respeitado o limite máximo de 166.620 (cento e sessenta e seis mil, seiscentas e vinte) ações ordinárias convertidas 
por semana, conforme  aprovado em Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 23 de fevereiro de 2021. 06 – 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de 
Administração às treze horas, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os 
presentes, passando a constar do livro próprio. 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. Olga Stankevicius Colpo - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - 
Secretária da mesa. JUCESP nº 426.096/21-6 em 25.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Guilherme Tavares (*)
 

Isso se deve a uma série de fato-
res, desde o crescimento do fluxo 
informacional, que tende a acom-

panhar a expansão mercadológica 
de qualquer negócio, à necessidade 
de se pensar em métodos capazes 
de garantir resultados satisfatórios, 
considerando decisões seguras e 
assertivas. 

Essa demanda pode ser traduzida 
no que entendemos por Big Data, 
conjunto de técnicas voltadas para o 
tratamento e análise de uma grande 
quantidade de dados.

Nesse sentido, é preciso compre-
ender a importância do uso de sis-
temas integrados e automatizados, 
em contrapartida a modelos mais 
tradicionais. 

Em prol de um melhor desempenho 
empresarial, a soma de uma estru-
tura digital consolidada a práticas 
de inteligência analítica sobre as 
informações coletadas reúne uma 
condição positiva de resiliência e 
escalabilidade aos negócios.

O valor agregado por essa metodo-
logia criada acerca dos dados não se 
limita à determinado departamento, 

pelo contrário, oferece a chance do 
líder atribuir um respaldo analítico 
que trará muito mais estabilidade 
para escolhas e iniciativas que neces-
sitem de uma visão panorâmica sobre 
o mercado e suas tendências. Isso 
significa, em outras palavras, reduzir 
as chances de estratégias mal conce-

É preciso compreender a importância do uso de sistemas 
integrados e automatizados.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

César Munhoz (*)

Feiras, congressos, rodadas de negócio, convenções, 
debates, palestras, cursos, oficinas, meetups... 
todos esses eventos são oportunidades para você 

encontrar pessoas com visões parecidas, ficar por dentro 
das inovações do mercado, conhecer possíveis clientes e 
parceiros, enfim, fazer seu negócio girar. Mas o que pouca 
gente sabe (ou pelo menos aplica) é que é preciso saber 
aproveitar esses eventos de um jeito que faça sentido pra 
você e para os seus objetivos.

Um congresso, por exemplo, tem uma agenda intensa, 
cheia de minieventos, muitas vezes simultâneos, cente-
nas ou milhares de pessoas circulando... um stand quer 
chamar mais atenção do que o outro... Se você não chega 
lá com um foco em mente, é fácil se perder entre tantos 
estímulos e sair de lá com a cabeça cheia, o corpo cansado 
e as mãos vazias.

A questão é: networking é importante, mas pra funcio-
nar ele precisa ser bem feito. Vou a eventos desse tipo há 
mais de 20 anos, em três continentes, como participante 
e/ou visitante e, com base nessa experiência, preparei 
três dicas pra te ajudar a aproveitar ao máximo eventos 
de networking.

A primeira dica vai pra você que pretende usar o 
evento como oportunidade pra vender seus produtos 

e serviços, o que é válido. Mas essa venda tem que ser 
bem feita. Infelizmente a maioria das pessoas tenta ven-
der com um pitch repetido roboticamente para alguém 
que, sem dúvida alguma, não vai ouvir. Se ouviu, vai 
esquecer. Num evento presencial, você pode identificar 
essa pessoa andando de um lado para o outro com os 
olhos esbugalhados, um tablet na mão e um powerpoint 
engatilhado. Se você dá sorte de cruzar com ela, você 
vai passar 1 minuto ouvindo um pitch não-solicitado e 
outros 5 minutos tentando achar um pretexto pra mudar 
de assunto ou finalizar a conversa. No evento virtual, 
essa pessoa é aquela que inunda o chat das palestras no 
zoom com endereços de email, arrobas de redes sociais 
e links que ninguém vai clicar, interrompendo o fluxo de 
uma conversa que poderia ter sido muito interessante 
entre quem realmente estava prestando atenção na fala 
do palestrante. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. 
Todos nos identificamos com a necessidade de vender 
algo, mas existe um jeito de vender. Pitch é bom, mas 
saber conversar é melhor.

Segunda dica: vá para o evento com vontade de ouvir, mais 
do que de falar. Deixe em casa suas certezas e vá pronto 
para absorver o máximo de conteúdo possível, até mesmo de 
assuntos que você acha que não tem a ver com você. Ouça 

com atenção as palestras e debates, faça perguntas, puxe 
conversa com o coleguinha sentado na cadeira do lado, 
pergunte o que ele ou ela está achando do evento. Tome 
notas, depois tome um café e olhe essas notas, veja o que 
precisa ser aprofundado. Aprender a cruzar informação é 
vital para o empreendedor, e é de conexões improváveis 
que pode surgir sua próxima grande ideia.

Terceira dica: amoleça a tensão dos ombros e se per-
mita aproveitar o evento, além da agenda em si. Muitos 
dos encontros mais legais acontecem fora do local do 
evento, em festas e reuniões informais. Deixe o celular 
com espaço suficiente para as selfies engraçadas que vão 
rolar nesses encontros, com os novos amigos que você 
vai fazer. Empreender é ser humano também, além das 
tabelas, planos e projeções. Permitir-se estar vivo, aqui e 
agora, sendo feliz com as pessoas, faz bem para o cérebro 
e te leva mais longe.

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

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

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

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

Faça networking, 
mas faça bem feito

O Big Data aplicado 
à performance empresarial
Entre as inúmeras possibilidades que a tecnologia oferece para as equipes de trabalho, a utilização 
analítica das informações disponíveis é uma das que mais se destaca
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bidas causarem prejuízos à empresa, 
por meio de recursos desperdiçados 
e gastos desnecessários.

Realizar a coleta de um grupo de 
informações sem nenhuma política de 
análise sobre esses materiais é ignorar 
o que há de mais vantajoso em termos 
de transformação digital atualmente. 
Com a ferramenta adequada, será 

possível recep-
tar dados de 
fontes variadas, 
de modo ágil e 
otimizado, libe-
rando as equipes 
de profissionais 
para cuidarem, 
exclusivamen-
te, de atividades 
mais estratégi-
cas, que os desa-
fiem a designar 
uma finalidade 
proveitosa aos 
materiais anali-
sados.

Hoje em dia, o 
ato de se tomar 

uma decisão possui uma complexi-
dade que só enfatiza a urgência por 
soluções de cunho analítico, seja 
referente ao âmbito interno ou pla-
nejamentos voltados para serviços 
e produtos. Se em outros tempos a 
intuição junto à experiência acumu-
lada ao longo da carreira eram os 

únicos pilares para que uma decisão 
específica fosse tomada, em pleno 
2021 o cenário é outro. E isso é um 
ótimo sinal.

Esse patamar de diversidade es-
tratégica, por meio de uma geração 
de insights e informações claras ao 
alcance de todos, não só estende 
o leque de possibilidades para que 
a empresa esteja em condições de 
acompanhar um mercado cada vez 
mais dinâmico. Ele também refor-
mula a rotina de iniciativas tomadas 
pelas pessoas no ambiente corpo-
rativo, potencializando as chances 
de planejamentos serem traçadas 
corretamente – enquanto o risco de 
escolhas equivocadas é reduzido.

Deve-se ter em mente como o Big 
Data poderá culminar em um de-
sempenho empresarial satisfatório. 
É sobre a jornada a ser construída 
internamente, com os profissionais 
tornando-se os maiores protagonistas 
de suas próprias decisões, sempre 
sob o respaldo que o uso analítico 
dos dados pode oferecer. 

O resultado é uma empresa prepa-
rada para manter um nível elevado 
de competitividade, dentro de um 
modelo contínuo de aprimoramento 
e evolução.

(*) - É CEO do Centro de Serviços Compartilhados 
do Grupo Toccato, especialista em Gestão 

Empresarial, com pós-graduação em Marketing e 
Geoprocessamento e graduação em Publicidade e 

Propaganda (www.toccato.com.br).
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 03 de setembro de 20216

Elnur_CANVA

1Admita que sua empresa é vulnerável ao ataque de 
hackers e que isso pode acontecer a qualquer momento; 
A partir disso, reveja toda a política de segurança interna.

2Crie termos de conduta e responsabilidade para os 
funcionários e os oriente quanto ao acesso das informa-
ções para evitar os riscos principalmente com o modelo 
de trabalho home office; 

3Treine os funcionários para diminuir a chance de 
falha humana. Dê dicas como identificar golpes e utilizar 
dispositivos móveis com segurança. Destaque que o e-mail 
é o caminho mais curto para os ataques cibernéticos. 

Oriente que eles usem senhas exclusivas e as alterem a 
cada 90 dias. Implante a autenticação multifator que requer 
informações adicionais, que é a identificação por dois fatores. 
Cheque especialmente com as instituições financeiras, para 
ver se oferecem essa autenticação para a conta;

4Avalie as necessidades de segurança de suas informa-
ções, já que esse nível muda conforme a área de atuação da 
empresa. Informações sobre pagamentos merecem sempre 
atenção especial;

5Implante sistemas de bloqueio para evitar a divulgação 
indevida de dados sem o conhecimento dos profissionais de 
TI. Eles podem ser utilizados em sites, aplicativos e redes 
sociais, ou seja, ambientes que oferecem risco de sequestro 
de dados e comprometimento da rede. Limitar o acesso a 
e-mails corporativos somente em ambientes organizacionais 
também é essencial;

6Monitorar constantemente a rede e averiguar erros 
que podem abrir brechas para um ataque de cibercriminosos;

7Criptografar os dados assegura que a informação 
seja lida por quem envia ou recebe a mensagem, evitando 
a leitura e interceptação por terceiros;

8Manter sempre os softwares e os computadores atua-
lizados é muito importante. Isso evita problemas e dificulta 
as invasões do sistema;

9A utilização de backups é fundamental para guardar 
os dados em servidores externos ou na nuvem, evitando 
prejuízos futuros;

10Caso sua empresa seja atacada tenha um plano de 
Resposta a Incidentes e um de Recuperação de Desastres 
preparados para orientação da sua equipe nesse momento. 

Eles devem ter detalhes sobre como os usuários podem 
relatar violações de segurança; definição de funções para 
funcionários estratégicos; como informar rapidamente 
funcionários e usuários; notificar agências de segurança 
e regulamentação; e caso não possua uma equipe de TI 
deixe sempre acessíveis os contatos de especialistas que 
podem ser acionados. - Fonte e mais informações: (www.
itltech.com.br).
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de três bilhões de tentativas, o dobro de 2020", disse Sylvia 
Bellio, CEO e cofundadora da itl.tech.

Sylvia ressaltou a necessidade das empresas atacadas 
divulgarem todas as informações possíveis sobre o ataque 
que sofreram, já que isso vai auxiliar na prevenção para 
todas as empresas. "Temos que observar que normalmente 
esses ataques acontecem, pois um funcionário da empresa 
cometeu um erro. Com muita gente trabalhando em casa, 
o sistema acabou ficando mais frágil. Basta um clique em 
um link enviado por um hacker para permitir a ação dos 
criminosos", afirmou. 

Citou ainda a necessidade rotineira da segurança e a atuali-
zação dos sistemas, em alguns casos já ultrapassados. Reforçou 
que as empresas precisam cada vez mais promover campanhas 
de conscientização de todos que acessam seus sistemas e 
investir em testes que busquem as vulnerabilidades e o mo-
nitoramento das ameaças que surgem todos os dias.  Sylvia 
dá algumas dicas para aumentar a segurança nas empresas:

O grande número de funcionários trabalhando home office deixou os sistemas mais vulneráveis. Especialista alerta que admitir 
vulnerabilidade é o primeiro passo e que, além de investir em tecnologia, empresas precisam de política  

de segurança interna para os profissionais. 

Eles estão cada dia mais ousados e causando estragos 
no Brasil e no mundo. Os hackers intensificaram os 
sequestros digitais (ransomwares), diversificando 

alvos e ficando cada vez mais perto dos consumidores. 

A ação mais recente foi contra as Lojas Renner. A empresa 
garantiu que os principais bancos de dados foram preser-
vados e que os sistemas prioritários estão operacionais 
e funcionando. Ela garantiu ainda que não teve contato 
com os cibercriminosos e que não pagou nenhum tipo de 
resgate. O sinal amarelo está aceso. Gigantes dos negócios, 
Tesouro Nacional e recentemente o TSE foram atacados 
e isso tem levado empresas a investir mais em gestão de 
riscos e segurança de dados. 

A questão é tão séria que o presidente dos Estado Unidos, 
Joe Biden, se reuniu com os CEOs das maiores empresas 
de tecnologia para discutir ações coletivas para fortalecer a 
cibersegurança do país. A maior preocupação é a dimensão 
exata do ataque e o que os hackers conseguem obter de 
dados sigilosos de empresas e consumidores. As invasões 
estão ficando especializadas e mais complexas. Os crimino-
sos selecionam um alvo com uma receita acima de 1 bilhão 
de dólares e atuam. 

Os hackers sequestram os sistemas e redes de computa-
dores de um usuário ou da empresa, inutilizando-os. Depois 
pedem uma transferência financeira geralmente em crip-
tomoedas, para dificultar o rastreamento dos valores, para 
liberar computadores e informações. As ações criminosas 
muitas vezes servem como um tipo de aviso e mostram 
que os sistemas são vulneráveis e podem ser invadidos a 
qualquer momento, como o que ocorreu no TSE, quando 
desfiguraram o site, uma atitude considerada menos "so-
fisticada" e feita por iniciantes.

"Esses ataques estão atormentando as grandes empresas 
e órgãos públicos do mundo todo, aumentando em todos os 
setores investimentos em segurança cibernética e, também 
a necessidade de mais orientação aos funcionários. O Brasil 
é o quinto país mais afetado por ataques cibernéticos no 
mundo. Só nos primeiros três meses deste ano foram mais 

AS EMPRESAS ESTÃO PREPARADAS PARA 
EVITAR O SEQUESTRO DIGITAL?

VULNERABILIDADE



Saúde mental e checagem 
de informações no 
currículo escolar

Quando estudamos 
a história do mundo 
e da sociedade, 
entendemos que a 
evolução humana é 
dividida em ciclos

E, ao encerrar cada 
um desses ciclos, a 
humanidade avança 

para um novo nível, com 
novos aprendizados e novos 
desafios. Durante nossa 
história, fomos divididos em 
três grandes revoluções, ou 
seja, momentos que mar-
caram cada mudança de 
ciclo. São elas: a cognitiva, 
a agrícola e a científica. Em 
teoria, a humanidade ainda 
vive na era científica. Mas 
será que já não estamos 
passando por uma quarta 
revolução? 

Quando o homem passou a 
desenvolver a ciência e bus-
car novos conhecimentos, 
ele aprendeu a acumular 
alimentos e pôde utilizar 
o tempo, antes gasto com 
a sobrevivência, com o 
desenvolvimento de novas 
tecnologias, habilidades e 
estudos. Foi nesse momento 
que a sociedade viveu os 
maiores avanços de todos os 
tempos. Foram estudados 
desde os menores insetos 
até as maiores galáxias. 
Descobriu-se tudo e mais 
um pouco. 

A cada nova lição, o mun-
do parava novamente e via 
como era possível crescer 
e melhorar a partir do co-
nhecimento. E, a cada nova 
descoberta, o ser humano 
percebia sua capacidade 
de controlar o mundo, a 
natureza, o tempo… 

Na Idade Média, a peste 
negra se mostrou um grave 
problema pois, naquele tem-
po, não existiam remédios. 
A gripe espanhola também 
teve um impacto enorme 
pela falta de conhecimento 
e de tecnologias que pu-
dessem combater a doença. 

Mas e agora? Com remé-
dios, estudos, evolução e 
muito conhecimento, quem 
pode parar a Covid-19 e 
controlar os males causados 
pelos transtornos men-
tais? Nessa nova revolução 
da humanidade estamos 
aprendendo a lidar com toda 
essa informação. Ter mais 
acesso ao conteúdo foi um 
avanço, mas o excesso dele 
começa a trazer problemas 
como ansiedade, depressão, 
briga de egos e outros males. 

E não apenas para os 
adultos, experientes neste 
jogo chamado “viver em so-
ciedade”, mas também para 
as crianças, que já nasceram 
inseridas em uma realidade 
na qual a informação está 
ao alcance de um clique. O 
excesso de dados e regras 
pode impactar profunda-
mente a saúde mental dos 
pequenos, que são ainda 
mais frágeis e suscetíveis 
a erros. 

Então, como prepará-los 

para filtrar o que “pipoca” 
freneticamente nas telas 
de computadores, smart-
phones e televisões, que 
já fazem parte da rotina da 
grande maioria das crian-
ças? O tema é debatido há 
vários anos pelo autor e 
professor israelense Yuval 
Harari. “Em um mundo 
inundado de informações, 
clareza é poder”, afirma o 
educador, que deixa clara 
a necessidade de apren-
dermos a controlar todo o 
conteúdo que é produzido 
nos tempos atuais. 

De nada adianta saber-
mos muito se raciocinamos 
pouco. E, claro, ao tomar a 
decisão de filtrar conheci-
mentos e apresentar uma 
abordagem mais concisa 
e direta, poderemos focar 
nossas atenções em novas 
descobertas, como nossos 
antepassados fizeram, sem 
deixar as pessoas perdidas 
em um “mar de inutilidade”. 

Para navegar nesse uni-
verso infindável, Harari nos 
mostra que a pandemia foi 
um divisor de águas para 
que a sociedade separasse 
o “joio do trigo” no âmbito 
das informações. Para ele, a 
pandemia é mais do que um 
teste para o conhecimento 
científico. É uma prova de 
cidadania global. As deci-
sões tomadas no combate 
à Covid-19 estão moldan-
do o mundo das próximas 
décadas. 

Caso as pessoas não acre-
ditem nas informações que 
recebem e não confiem 
naquilo que é passado, po-
derão seguir vivendo nas 
chamadas “bolhas”, ou, até 
mesmo, serem obrigadas 
a viver em um regime de 
monitoramento. Assim, 
chegamos à quarta revolu-
ção da humanidade, quando 
aprendemos a controlar os 
monstros que criamos. Mas 
tudo isso pode (e deve) 
ser evitado. E a escola tem 
papel fundamental nesse 
processo. 

A tal reforma nas salas 
de aula brasileiras, tão 
debatida por pais e profes-
sores, pode dar uma prévia 
de como vencer a batalha 
pela informação verdadei-
ra e confiável. Quem sabe, 
difundir novas disciplinas 
e conhecimentos que abor-
dem temas como checagem 
de dados, visão analítica e 
saúde mental, por exemplo?

A guerra da informação e 
os problemas sociais estão 
aí nos rondando, mas a 
educação é o único cami-
nho para construirmos uma 
sociedade cada vez mais 
harmoniosa e alinhada às 
demandas do mundo mo-
derno - sem deixar de lado 
a nossa essência, de amor 
e compaixão. Esses sim 
grandes diferenciais frente 
às inteligências artificiais 
das máquinas que insistem 
em nos controlar.

(*) - É Superintendente do Grupo 
Marista.

Antonio Rios (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O pretendente: MARCOS DE SOUZA ADRIANO, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, 
no dia (17/09/1979), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Adriano e de Dirce de Souza Oliveira. A 
pretendente: JULIANA RODRIGUES CONCEIÇÃO, nascida em Paripiranga, BA, no dia 
(05/01/1981), profissão autônoma, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de José Batista Conceição e de Maria Rodrigues de Almeida.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Erik Barbosa (*) 

Isso quer dizer que, agora, 
os planos de realizar um 
intercâmbio, que ficaram 

estagnados por tanto tempo, 
já podem ser retomados.

Segundo uma pesquisa 
do The Student World, 
83% dos jovens desejam 
realizar um intercâmbio no 
pós-pandemia. E, com tantas 
oportunidades de estudo e 
trabalho ao redor do mun-
do, conquistá-las é só uma 
questão de planejamento e 
organização.

Então, já é hora de você 
se preparar. Por isso, lis-
tamos aqui cinco passos 
fundamentais para você 
começar a arrumar as malas 
agora mesmo:
 1) Exigência de va-

cinação:  Um dos 
principais requisitos 
exigidos é a vacinação 
completa. Cada país 
possui sua própria 
lista de imunizantes 
aprovados pelo go-
verno local. Antes de 
viajar, certifique-se 
dessa regra no destino 
escolhido e de que 
você está imunizado 
com uma das vaci-
nas solicitadas para 
estrangeiros. O reco-
mendado é apresentar 
o Certificado Nacional 
de Vacinação Covid-19 
com autenticação por 
QR Code, que pode ser 
emitido em inglês ou 
espanhol no site do 
Conecte SUS Cidadão 

Pesquisa do The Student World indicam que 83% dos jovens 
desejam realizar um intercâmbio no pós-pandemia.

Como planejar um intercâmbio 
pós-pandemia?

Felizmente, as fronteiras de muitos países estão sendo reabertas. Com o avanço da vacinação, muitos já 
estão voltando a receber brasileiros – ainda, claro, seguindo todas as medidas de segurança necessárias

as aulas presenciais 
ou atrasar seus con-
teúdos. Aquelas que 
disponibilizam aulas 
online são a melhor 
opção neste momento. 
Dessa forma, os alunos 
não serão prejudicados 
e poderão acompa-
nhar as aulas mesmo 
a distância, em casos 
de novos períodos de 
isolamento social.

 5) Tempo de perma-
nência: Cada progra-
ma terá uma duração 
diferente, que pode 
ser desde apenas uma 
semana até mais de 
dois anos. Ao planejar 
sua viagem, esteja cla-
ro do tempo ideal no 
qual permanecerá no 
país escolhido – prin-
cipalmente para que 
consiga se organizar 
financeiramente para 
arcar com todos os 
custos necessários. 
Uma boa opção é optar 
por um programa com 
visto de trabalho.

Conquistar sua experiên-
cia internacional pode estar 
mais próximo do que você 
imagina. Há programas onde 
é possível pagar pelos estu-
dos enquanto se trabalha no 
país, já recebendo na moeda 
local. Mesmo que ainda longe 
da volta ao normal, os planos 
para intercâmbio não preci-
sam mais ficar engavetados. 

(*) - É gerente de produtos 
da SEDA Intercâmbios 

(www.sedaintercambios.com.br).
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após o término do 
ciclo vacinal. 

 2) Medidas de seguran-
ça locais: Enquanto 
alguns países somente 
exigem a imunização 
em dia, outros estabe-
lecem uma quarentena 
mínima para todos os 
viajantes, assim que 
chegarem ao seu terri-
tório. Sem falar no uso 
de máscaras, que pode 
estar liberado ou não. 
É importante estar 
ciente dessas regras e 
segui-las, para que não 
entre em conflito.

 3) Moradia: Uma das 
questões mais impor-
tantes do planejamen-
to do intercâmbio é a 
escolha de onde você 
irá morar. Além dos 

locais oferecidos pelas 
próprias instituições 
de ensino, outras op-
ções muito buscadas 
são as casas de família 
e albergues. Neste mo-
mento, dê preferência 
por ambientes mais 
abertos e com uma boa 
ventilação por ques-
tões de saúde. Opte 
ainda, por moradias 
próximas ao lugar onde 
irá estudar – assim, 
poderá ir a pé, evitando 
o transporte público, 
onde deve haver certa 
aglomeração.

 4) Oferta de cursos 
onine: Enquanto ain-
da não estamos com 
um seguro controle 
do vírus, muitas insti-
tuições podem limitar 

Aumento dos combustíveis, redução dos 
ganhos, manutenção do carro cara são as 
principais reclamações dos motoristas 
de aplicativos, taxistas, profissionais de 
logística e – na verdade – de todo mundo 
que tem carro. 

Para tirar dúvidas, dar dicas e mostrar 
quais serviços são desnecessários, o enge-
nheiro mecânico Denis Marum escreveu 
um ebook e montou um curso de mecânica 
básica para diminuir os custos com o carro. 
As principais dicas do que fazer são:
 1) Óleo do Motor - não deixe 

passar a data de troca, seja por 
quilometragem ou tempo de uso. 
Utilize sempre o óleo indicado no 
manual do proprietário e evite 
ser convencido pelos atenden-
tes ou frentistas que insistem 
em vender produtos diferentes. 
Atenção: o óleo do motor NÃO 
precisa de aditivo. 

 2) Vazamentos - fique atento aos 
vazamentos de óleo do motor, da 

direção hidráulica e de água. Ob-
serve a coloração: óleo do motor 
é marrom escuro (quando novo, 
a tonalidade é um pouco mais 
clara), óleo da direção hidráu-
lica ou do câmbio automático é 
vermelho, vazamento de água é 
transparente, mas se o tom é o 
rosado, pode ser que o sistema de 
arrefecimento do veículo esteja 
comprometido.

 3) Amortecedores - quando for 
trocar o amortecedor, opte por 
uma peça nova, esqueça as 
recondicionadas. Amortecedor 
cansado pode estragar as buchas 
da suspensão e os pneus.

 4) Velas - responsáveis por quei-
mar o combustível que entra 
no motor, quando desgastadas 
parte do combustível é eliminado 
pelo escapamento, fazendo com 
que você jogue dinheiro fora. 

 5) Alinhamento e balanceamen-
to - adiar esse ajuste faz com que 
haja gastos com combustível, 
desgaste prematuro dos pneus 
e desconforto na direção.

E quais são as pegadinhas da manuten-
ção do veículo? “Motorista tem que saber 
o que importa. Imagina que ainda tem 
muitos motoristas que são convencidos a 
fazer Cambagem. Será que precisa fazer? 
Assim como a limpeza de bicos, que nem 
sempre é necessária. Fica esperto: Sensor 
Lambda é a última peça a ser substituída 
e existe a gang do Catalizador”, adverte 
Denis Marum.

E se o motorista desconfiar se a gasolina 
está batizada, tem um teste rápido e fácil: 
em um copo plástico, coloque a gasolina. 
Se estiver adulterada, o fundo do copo vai 
derreter. Combustível adulterado pode 
estragar a bomba, a boia de combustível, 
os bicos injetores e até o catalizador do 
escapamento. - Fonte e outras informa-
ções: (www.denismarum.com.br).

Dicas para poupar combustível e detectar gasolina adulterada
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