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A busca por inovação e ferramentas que possam auxiliar nos ne-
gócios cresce à medida que o mercado se torna mais competitivo. 
Assim, a tecnologia é uma aliada muito importante e necessária no 
dia a dia. Uma das mais utilizadas por grandes instituições é a Inteli-
gência Artificial - IA, ferramenta que permite máquinas inteligentes 
interpretarem dados e utilizarem informações para resolver e realizar 
tarefas específicas.  

conheça três formas de aplicar inteligência Artificial  
na sua empresa

A coleta de dados é uma realidade no dia a dia de qualquer empresa, 
desde os micros aos megaempresários. Seja por tabelas prontas de 
redes sociais ou pesquisas com clientes, há diversas formas de obter 
informações sobre a recepção do seu empreendimento. O que nem 
todos sabem é como de fato analisar esses dados para tomar decisões 
relevantes para a empresa. Em tempos de retração econômica, nos quais 
os riscos se tornam maiores, é fundamental saber o que vale a pena ou 
não adaptar ao seu negócio.  

como o Business intelligence pode ajudar a superar 
momentos de crise

Escolher bem as formas de pagamento disponíveis na sua empresa é tão 
importante quanto as demais estratégias de crescimento do seu negócio. 
Primeiro, porque é um modo de controle sobre os canais de recebíveis dos 
seus clientes, em segundo lugar, porque pode ser o seu diferencial compe-
titivo sobre a concorrência . Muitos estudos realizados antes da pandemia 
trazem a preferência dos clientes pelo pagamento em dinheiro, em seguida 
cartão de débito, e assim, o de crédito. Mas, com a mudança do perfil de 
consumo da população e o crescimento do uso de smartphones, durante este 
período, o Pix passou a ser a forma mais confiável pelos brasileiros.  

dinheiro, débito, crédito ou pix: qual o melhor meio 
de pagamento
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negócios em pauta

edição limitada do ‘x-gear’
Uma picape com visual único e itens exclusivos. Esta é a Nissan Frontier 

X-Gear, edição limitada do modelo da marca japonesa que resgata um 
nome já familiar dos clientes e fãs da Nissan. A novidade terá somente 
500 unidades produzidas e já pode ser reservada nas concessionárias da 
marca em pré-venda. Traz diversos itens estéticos que valorizam ainda 
mais seu desenho. Entre eles, máscara negra nos faróis, santantônio 
com detalhes vermelhos, moldura do farol de neblina preto brilhante, 
identidade visual no capô e na tampa traseira e novos frisos laterais nas 
portas. Além disso, a picape vem com rodas de liga leve aro 18, rack de 
teto, estribo lateral e grade frontal, moldura do retrovisor externo com 
detalhes exclusivos e maçanetas com acabamento preto brilhante, com-
pondo o conjunto da versão. O preço sugerido para venda deste modelo 
diferenciado é R$ 251.990.    Leia a coluna completa na página 3
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maratona Best friday 2021: evento ajuda  
a se preparar para a Black friday

@A Black Friday teve sua primeira edição no país há mais de uma 
década. Desde então, tornou-se uma das datas mais importantes 

para varejistas de todo o Brasil, responsável por alavancar as vendas no 
segundo semestre do ano. Para 2021, as expectativas são altas: projeção do 
Facebook IQ mostra que deve haver um crescimento de 29% no número de 
pessoas que pretendem realizar alguma compra no período. Trazendo dicas 
e importantes debates para que as empresas consigam aproveitar todo o 
potencial da data, a Adtail, agência de marketing digital especializada em 
performance e inteligência de dados, realiza a Maratona Best Friday 2021, 
um evento totalmente online e gratuito que acontece de 5 a 28 de outubro. 
O encontro vai reunir especialistas de mercado e representantes de marcas, 
como Alexandre Birman, All In, Buzzmonitor, CAOA, DMCard, Drogal, 
HP, Influency.me, Novo Mundo, Oto, Paquetá, Social Miner, Stay Charlie e 
Stokki. Dividido em quatro trilhas de conhecimento, vai envolver mais de 
30 palestrantes em 10 horas de transmissão ao vivo (http://evento.adtail.
ag/bestfriday/).   leia a coluna completa na página 2
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se nós - empresas, gestores e 
colaboradores em geral - precisamos 
dar conta de tantos entregáveis dentro 
de prazos que nem sempre estão 
dentro do que consideramos ideal, é 
fundamental que saibamos priorizar 
atividades estratégicas e competências, 
dando foco para nosso produto 
principal. 

embora esta seja uma constatação antiga, 
ela volta a ser tema de discussão por con-

ta da onda cíclica que vive o BPO (Business 
Process Outsourcing), ou simplesmente 
terceirização, dentro das empresas. De 
tempos em tempos, empresas decidem 
investir em projetos de terceirização para 
entregar-se completamente ao seu core 
business.

Entretanto, quando há uma crise e 
surge a necessidade de economizar, a 
mesma empresa opta por contratar uma 
equipe júnior para efetuar o mesmo ser-
viço que antes vinha sendo realizado por 
um parceiro especialista. Obviamente, o 
resultado fica abaixo do esperado: perde-
-se a eficiência e entende-se que o barato 
saiu caro. Novamente, conforme muda a 
gestão, uma nova mentalidade resolve 
fazer diferente, adotar novamente o BPO 
e o ciclo se reinicia. 

O drama é sempre o mesmo: parte da de-
manda realizada pelo setor de compras não 
agrega valor estratégico para a empresa. 
Para se ter uma ideia, um levantamento 
feito pela consultoria da Nimbi revelou que 
60,3% das atividades realizadas por com-
pradores podem podem ser terceirizadas 
e/ou automatizadas por plataformas de 
E-Procurement ou por robôs (e preferen-
cialmente, por ambos). 

Normalmente, quando as empresas 
percebem isso, acabam fazendo investi-
mentos vultosos em soluções que supos-
tamente deveriam otimizar os processos, 
mas são implementadas de forma não 
planejada, e acabam não trazendo todos 
os benefícios esperados. No fim, mesmo 

Bpo em compras, uma escolha estratégica
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após investimentos massivos, gestores 
veem seus compradores de elite ainda 
absorvidos por demandas da curva C e 
long tale, e deixando de lado (ou sem a 
devida atenção) demandas estratégicas 
para a companhia. 

Conforme os resultados não vão apa-
recendo, as iniciativas de BPO voltam à 
voga para dar aos gestores a possibilidade 
de atender seus clientes internos nas de-
mandas de compras com maior eficiência 
e velocidade, mas com empresas que têm 
foco nesse universo. 

Elas entregam inteligência, otimização 
de processos, redução de lead times, di-
minuição do custo de comprar, saving e 
maximizam resultados por meio de práti-
cas atualizadas no mercado. Ao gestor de 
Compras, cabe mergulhar neste universo 
e saber selecionar parceiros que possam 
contribuir para o desafio em tornar a área 
de compras mais estratégica e eficiente, 
gerindo os parceiros por meio de KPIs 
relevantes aos seu negócio. 

Para chegar neste nível de inteligência, 
é importante analisar a demanda de cada 
empresa, para então desenhar junto aos 
envolvidos internos e o parceiro BPO a 
solução mais aderente ao cenário daquela 
empresa, pois não existe uma receita e 

cada operação tem suas particularidades. 
O BPO possui a habilidade de alinhavar 
fornecedores e demandas do seu cliente, 
com estratégias específicas para mais 
resultados. 

É fundamental realizarmos uma reflexão 
sobre o contexto no qual as empresas estão 
inseridas atualmente, para que possamos 
perceber a contribuição do BPO atrelado 
a tecnologias inovadoras para os negócios. 
Vemos muitas delas dominadas por ques-
tões operacionais que surgem diariamente 
- e o mesmo ocorre com seus colaboradores. 
Assim, todos acabam dedicando menos 
energia para as atividades-fim, aquelas 
que, de fato, são mais estratégicas e exigem 
maior envolvimento. 

Sempre existe a necessidade de uma 
gestão mais eficiente, associada à busca 
pela inovação - de produtos, processos e 
modelos de negócio. Mas não há tempo 
para cuidar de tudo e, muitas vezes, a 
insegurança está presente, pois não há 
subsídios suficientemente robustos para 
embasar uma decisão. 

Por que não delegar? Um BPO estratégico 
é a solução. 

(Fontes: Igor Franco é sócio da Nimbi;  
Vivian Torchia é gerente comercial da Nimbi -  

www.nimbi.com.br).

novo momento

emprego mantém 
crescimento

A Sondagem Industrial de agosto 
aponta que a utilização da capacidade 
instalada da indústria segue elevada no 
país, acima do registrado em anos ante-
riores, e o emprego também continua 
crescendo no setor. Os dados foram di-
vulgados ontem (23) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Por outro 
lado, o nível de estoques praticamente 
não mudou no mês, e segue abaixo do 
planejado pelas empresas (ABr)

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-maioria-das-empresas-nao-explica-as-decisoes-de-seus-modelos-de-inteligencia-artificial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/baixo-ibope-do-supremo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-business-intelligence-pode-ajudar-a-superar-momentos-de-crise-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-3-formas-de-aplicar-inteligencia-artificial-na-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dinheiro-debito-credito-ou-pix-qual-o-melhor-meio-de-pagamento/
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News@TI
Galena é selecionada entre 100 startups mais 
promissoras da américa latina

@A Galena, startup especializada no desenvolvimento de carreira 
de ex-estudantes da rede pública de ensino, marcou presença no 

ranking 2021 LATAM EdTech. Eleita por especialistas da plataforma norte-
-americana de inteligência global HolonIQ, a lista reúne as 100 empresas 
mais promissoras do segmento da América Latina e do Caribe. Criada no 
final de 2020, a Galena apresenta um modelo inovador e disruptivo de 
inclusão de jovens no mercado de trabalho, totalmente conectado com a 
demanda do mundo corporativo. A primeira turma da edtech, finalizada 
em agosto deste ano com 60 jovens de até 24 anos, já está 100% contra-
tada por empresas como Unilever, iFood e QuintoAndar. Para a segunda 
turma, a startup está com 300 vagas abertas com inscrições através do 
site da Galena, até o dia 30 de setembro (www.galena.com e @sougalena).

LG lugar de gente e Wiz criam plataforma de 
benefícios por adesão

@A LG lugar de gente, provedora de soluções de tecnologia para 
gestão de pessoas, e a Wiz Soluções (WIZS3), gestora de canais de 

distribuição de seguros e produtos financeiros, criaram uma joint venture 
responsável por um marketplace inovador e completo para oferta de 
benefícios por adesão. A BenTech tem como objetivo ajudar o RH de 
empresas de todos os portes a criar uma experiência diferenciada, com 
impactos positivos no engajamento e satisfação dos colaboradores. Com 
portfólio diversificado, a BenTech oferecerá uma experiência orgânica, 
amigável, autônoma e flexível. Gestores de RH podem levar diferenciais 
competitivos para suas empresas, com destaque para os produtos de 
crédito, seguros e benefícios, deixando a critério do colaborador definir 
a contratação dos produtos a partir de suas necessidades.

Programa de Aprendiz da HDI Seguros está 
com vagas abertas

@A HDI seguros, 4ª maior seguradora no ramo empresarial, 5ª maior 
em Automóveis e 6ª em Residencial, está com 13 vagas abertas para 

o seu Programa de Aprendiz. A iniciativa tem oportunidades em São Paulo 
(SP), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Uberlândia (MG), 
Ribeirão Preto (SP), Novo Hamburgo (RS), Salvador (SP) e Joinville (SC). 
Os selecionados poderão atuar nas áreas jurídica, de sinistros e filiais da 
seguradora. Se você se identifica com este tipo de ambiente as inscrições 
podem ser feitas por meio do site https://hdiseguros.gupy.io/jobs/1137904.

Coluna do Heródoto

É verdade que os 
membros do supremo 
não dependem do voto 
popular. Nem para 
nomeação nem para 
permanecer no cargo. 

A rotatividade é carac-
terística de outros 
dois poderes da re-

pública. Presidente, sena-
dores e deputados federais 
anseiam pelos votos dos 
eleitores para permanecer 
mais um mandato de 4 anos, 
onde, geralmente, prome-
tem fazer tudo o que prome-
teram e não fizeram durante 
o atual mandato. Isto não se 
aplica ao supremo. 

Uma vez nomeados tem 
garantia de longa perma-
nência na Suprema Corte, 
goste ou não a população 
das decisões que tomam. 
A toga não está submetida 
nem à urna, nem ao ibope. 
Esta estabilidade pratica-
mente nasceu com as ideias 
de Montesquieu e é aceita 
na maioria dos países demo-
cráticos do mundo.

Decisões da justiça não 
se rejeitam, cumprem-se. 
Esta é outra característica 
fundamental para a inde-
pendência dos juízes, não 
importa se trabalhem em 
uma pequena comunida-
de, ou na capital do país, 
no imponente prédio da 
Suprema Corte. Há o ritual 
do cargo e os cidadãos ao 
verem homem ou mulher 
de toga imediatamente os 
identificam como ministros. 

Os debates sobre as de-
cisões do  tribunal são 
uma testemunha de que as 
pessoas podem divergir dos 
ministros. Recentemente 

houve forte reação, princi-
palmente nos meios mais 
liberais , quando a Suprema 
Corte permitiru a entrada 
em vigor de uma lei estadual 
que proibe o aborto após 
seis semanas de gestação. 

Os críticos dizem que nes-
se período não é possível a 
mulher saber se está grávida 
ou não. A sentença se alinha 
aos conservadores que tem 
grande força política no 
país. Contudo está resolvido 
e não se volta atrás, ainda 
que se possa divergir eter-
namente da decisão.

Liberais e conservadores 
se alternam na maioria dos 
postos do tribunal. Os insti-
tutos de pesquisa apontam 
que a popularidade dos 
juízes vem caindo nas duas 
últimas décadas. Isso se 
deve, segundo analistas, a 
uma politização não só da 
Suprema Corte, mas como 
do judiciário como um todo. 

O conjunto de nove mi-
nistros, três mulheres e seis 
homens, tende a se tornar 
cada vez mais conservador. 
Exemplo disso foi a última 
indicação do presidente da 
república. A mais recente 
pesquisa, realizada pela 
Quinnipiac University, cons-
tata que a Suprema Corte 
dos Estados Unidos da 
América atinge o seu nível 
mais baixo em 2021. 

Apenas 37 por cento dos 
eleitores aprovam o traba-
lho da corte, enquanto 50% 
desaprovam e 13 % não tem 
opinião formada. Em tempo: 
os mandatos são vitalícios.

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Baixo ibope 
do Supremo

São Paulo, sexta-feira, 24 de setembro de 2021 Negócios2

Diversidade Etária: por que 
a geração 40+ é essencial 

para o mercado de trabalho
A diversidade tem sido amplamente discutida nos últimos anos, seja em empresas ou canais de comunicação. 
Trata-se de uma ação para ajudar a disseminar o que há de mais importante na nossa sociedade: as pessoas como 
elas são.

Patrícia Kost (*)

No entanto, ainda temos um 
caminho a ser percorrido. Uma 
cena frequente no ambiente 

de trabalho nas últimas décadas, por 
exemplo, é a discriminação de idade. 
Nesta linha, uma pesquisa recente da 
InfoJobs aponta que 70% das pessoas 
com 40 anos ou mais dizem já ter sido 
sofrido algum tipo de discriminação 
por conta da idade.

A discussão sobre diversidade etária 
é necessária porque tanto a sociedade 
como as empresas podem ajudar a 
sanar os casos de preconceitos sobre 
pessoas com faixas etárias mais avan-
çadas. Afinal, falamos de pessoas que 
possuem conhecimento e experiência. 
Profissionais que enfrentam diversas 
barreiras, como os olhares sobre a idade 
de forma pejorativa na nossa cultura 
- fator que inviabiliza a sequência de 
suas carreiras, seus sonhos e o apoio ao 
desenvolvimento do país - e, de quebra, 
precisam de renda para sustento pró-
prio e/ou de suas respectivas famílias.

E de que forma esse cenário pode 
mudar? Primeiro, a partir de uma mu-
dança cultural da sociedade a respeito 
dos conceitos sobre a idade. Já as em-
presas poderiam repensar um pouco 
sobre os impactos da “juniorização” e 
do rendimento financeiro das pessoas 
com mais de 40 anos. Outro ponto seria 
atentar-se a atitudes e comentários 
inadequados, além de fazer um mape-
amento dos profissionais existentes e 
a busca na diversidade das escolhas.  

mais integração e, consequentemente, 
produtividade.

Entre os principais benefícios para 
uma organização que diversifica pes-
soas de diferentes gerações estão a 
qualidade, criatividade, melhor am-
biente para as pessoas, aumento dos 
resultados, e outros.

Quando uma empresa estimula a troca 
de experiências, ela propaga a amplia-
ção de conhecimentos, sejam eles téc-
nicos, de liderança ou pessoais. Junto a 
isso, proporcionar desafios e segurança 
psicológica pode ser um caminho para 
a inclusão de profissionais que injusta-
mente são considerados ultrapassados 
para o mercado de trabalho, além de 
ajudar as demais pessoas a despirem-se 
de preconceitos. 

(*) É People Business Partner Lambda3
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O mercado precisa verificar o que está 

sendo feito em processos seletivos. As 
companhias devem se atentar a atitudes 
e comentários inadequados, além de 
fazer um mapeamento dos profissionais 
existentes e a busca da diversidade nas 
escolhas.

Deve-se considerar também a am-
pliação de buscas de profissionais com 
mais idade em diferentes fontes de 
recrutamento, dialogar sobre o assunto, 
oferecer um espaço seguro para falar 
sobre o tema e mostrar a importância 
da experiência profissional e de vida. 
Ou seja, além do debate, o acolhimento 
é fundamental.

Quando as empresas reconhecem 
os papéis de diferentes gerações, 
fica mais possível atingir equilíbrio e 
inovação – valores que podem trazer 

Em 2020, a data movimentou R$3,1 
bilhões no e-commerce e tem previsão de 
manter o crescimento nas vendas na edição 
deste ano. 

A Black Friday é uma das épocas mais 
esperadas pelos varejistas e consumidores. 
Segundo dados da consultoria Ebit|Nielsen, 
o e-commerce movimentou 3,1 bilhões de 
reais só no dia 27 de novembro do ano passa-
do. Com as vendas no online em alta, dados 
do relatório da Future Shopper Report 2021, 
produzido pela Wunderman Thompson em 
parceria com a Enext, apontam que 55% dos 
brasileiros pretendem seguir comprando no 
varejo digital de forma frequente. Com isso, 
oferecer um ambiente online seguro para 
os consumidores é fundamental para o bom 
desempenho do negócio. 

Segundo a União Internacional das Te-
lecomunicações (UIT), as perdas globais 
causadas por crimes cibernéticos são 
estimadas entre US$1 trilhão em 2020 e 
US$6 trilhões em 2021. Em consequência 
disso, grandes impactos negativos afetam as 
empresas, como foi o caso da Lojas Renner, 
que teve um ataque cibernético e ficou com 
seu site e aplicativo fora do ar. Os efeitos 
que a empresa sofreu foram enormes, além 
do risco do vazamento de bancos de dados, 
houve queda de 1,5% na Bolsa.

De acordo com Fabiano Brito, CEO da 
FC Nuvem, uma dica para as empresas 
evitarem esses ataques no período da 
Black Friday é buscar apoio consultivo 
para uma análise profunda e imparcial dos 
riscos, com a criação de um plano de ação 
para atacar rapidamente os pontos levan-
tados, criando as camadas de segurança 
necessárias. Ele ainda destaca a extrema 
importância de ter controle e visibilidade 
do seu ambiente. 

“Em um mundo tão tecnológico, em que 
tudo é digital, proteger os dados dos clientes 
e das empresas, além de garantir o funciona-
mento da operação, é primordial para o bom 
desempenho do negócio. Você precisa passar 
confiança para o consumidor e botá-la em 
prática. Isso só será possível através de estra-
tégias completas de segurança de identidade 

de usuários, principalmente com o contexto 
de trabalho remoto atual, e de segurança de 
infraestrutura, onde você previne que existam 
pontos de entrada vulneráveis a ataques ha-
cker e também prepara o seu ambiente para 
retomar o controle rapidamente no caso de 
um possível ataque. Estratégias como essa te 
preparam para qualquer adversidade, e fazem 
com que a sua empresa não seja um alvo tão 
atraente para os hackers” explica Brito, CEO 
da FC Nuvem, empresa do Grupo FCamara, 
parceira Gold da Microsoft e especialista em 
transformação digital segura, escalável e com 
alta disponibilidade através de computação 
em nuvem e serviços gerenciados.

Uma outra dica para a empresa se proteger 
é construir uma arquitetura em camadas que 
possa gerar barreiras a serem transpostas pe-
los hackers e com isso não apenas desmotivá-
-los a continuar com a invasão, mas também 
proporcionar meios para rastrear e evitar o 
sucesso do ataque.

A cibersegurança nas empresas nada mais 
é do que o conjunto de medidas adotadas 
para proteger computadores, servidores, 
dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, 
redes e dados contra ataques malignos. Entre 
as categorias de proteção mais comuns, estão 
segurança de rede, de aplicativos, segurança 
de informações, segurança operacional, re-
cuperação de desastres e continuidade dos 
negócios e educação do usuário final. 

Para ter mais segurança contra ataques 
cibernéticos, algumas soluções podem ajudar 
na proteção. A infraestrutura em nuvem é um 
grande facilitador nesse caso, pois possibilita 

o uso de inúmeros recursos importantes 
para esse tipo de proteção e remediação 
de forma mais ágil. Como é o caso da FC 
Nuvem, que oferece serviços com foco em 
segurança nos quais é possível identificar 
vulnerabilidades do ambiente em nuvem, 
definir ações de correção para elas, no 
intuito de blindar a empresa de tentativas 
de ataque, além de revisões recorrentes da 
segurança do ambiente e monitoramento 24 
horas por dia, sete dias por semana. Outro 
serviço é o Bunker FC Nuvem, que garante 
que a empresa tenha meios de remediação e 
retomada rápida de controle em caso de um 
possível sequestro de dados por ataque de 
ransomware, evitando assim que a empresa 
tenha que pagar valores altíssimos como 
forma de resgate. 

“Quando falamos de negócios digitais, a 
computação em nuvem pode ser uma grande 
aliada para ter melhor controle e gestão 
dos seus sistemas e informações: como eles 
são acessados, por onde, por quem e como 
garantir a identidade dessa pessoa que está 
acessando os dados da empresa. No entanto, 
também é preciso ter um serviço que te 
ajude a revisar e monitorar esse ambiente, 
identifique ferramentas para uma constante 
melhoria e tome as ações necessárias no caso 
de incidentes. Estar protegido antes mesmo 
de um ataque passará mais segurança tanto 
para a empresa como para o cliente. E nos 
últimos meses ficou claro que assumir a 
possibilidade de brechas e estar preparado 
para uma eventual invasão não quer dizer 
que sua segurança é fraca, mas sim que 
a empresa está preparada para qualquer 
situação.”, alerta Brito.

Black Friday: cibersegurança é solução para empresas 
garantirem a seguridade dos clientes durante as compras

Patrícia Kost
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dias 5 e 7 de outubro, as 10 às 18 horas. O evento chega à sua segunda 
edição 100% virtual, com o objetivo de promover o debate sobre o atual 
cenário e o futuro do setor no Brasil, proporcionar o networking e a 
geração de negócios às empresas e profissionais do ramo, e fomentar o 
desenvolvimento de novas tecnologias e tendências para este segmento. 
Como destaque, a palestra de abertura sobre o “Crescimento da produ-
ção de transporte ferroviário no 1º semestre e o plano de investimentos 
para 2021/2022”. Mais informações: (https://www.ntexpo.com.br/pt/
home.html).

E - Indústria de HPPC
Começa napróxima segunda-feira (27) e vai até 1º de outubro, a Semana 
ABIHPEC de Mercado 2021, que reunirá institutos de pesquisa e líderes 
empresariais para debater o futuro do setor de HPPC. O tema central 
é “O futuro é agora! O que esperar da indústria de HPPC?”. O evento 
é gratuito e online e vai abordar mudanças nos modelos de negócios 
no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, na forma como o 
consumidor se relaciona com empresas e marcas, o quanto a inovação 
é estratégica para a manutenção da competitividade, a necessidade de 
investir em sustentabilidade e a importância das ações visando a diversi-
dade e inclusão, entre outros temas. Inscrições: (https://us02web.zoom.
us/webinar/register/WN_GnxQaZ6kRQKyaDGArZlfhA).

F - Viagem aos EUA
Segundo dados levantados pelo Kayak, durante o começo da semana 
houve aumento nas buscas por passagens para diversas cidades dos Es-
tados Unidos. As que tiveram maior crescimento de buscas são Newark 
(+353%), Fort Lauderdale (+341%), Orlando (+281%), Chicago (+273%) 
e Miami (+247%). O aumento vem após o anúncio de que o país receberá 
viajantes internacionais totalmente vacinados contra Covid-19 a partir 
de novembro. O estado da Flórida é o mais procurado pelos brasileiros, 
com três cidades (Fort Lauderdale, Orlando e Miami) entre as mais 
pesquisadas, seguido da Califórnia, com dois destinos (San Francisco 
e Los Angeles). Para Gustavo Vedovato, Country Manager do Kayak no 
Brasil, a reabertura dos EUA é fundamental para o cenário turístico. 
Saiba mais em: (www.kayak.com.br).

G - Direitos Humanos
Todos os ex-ministros e ex-secretários da Secretaria de Direitos Hu-
manos - nas suas diferentes formações institucionais - de 1997 a 2016 

A - Bonsai Forma e Tempo
No dia 2 de outubro, saudando a primavera, o Pavilhão Japonês, localizado 
no coração do Parque Ibirapuera, em São Paulo, inaugura a exposição 
“Bonsai – Forma e Tempo” no amplo jardim que circunda suas instalações. 
Com as portas fechadas à visitação pública desde o anúncio do início da 
pandemia em março de 2020, reabre com reformas que envolveram as 
rampas de acesso, a instalação de banheiro acessível, elevador e piso 
podotátil. O início da primavera é referência, quando é apresentada ao 
público essa exposição, uma das mais tradicionais manifestações culturais 
japonesas intimamente ligadas à natureza. Às quintas-feiras a entrada é 
franca. Informações: tel. (11) 3208-1755 ou (pavilhao@bunkyo.org.br).  

B - Arquitetura e Design
Como principal setor consumidor de madeiras brasileiras, a construção 
civil, a arquitetura e o design de interiores podem ser também o en-
dereço de oportunidades de novos negócios e de incentivo a práticas 
cada vez mais sustentáveis e transparentes. Este é o mote do segundo 
encontro promovido pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 
Agrícola (Imaflora), “Arquitetura do Amanhã 2: Construindo Negócios 
Sustentáveis”, que será realizado no dia 7 de outubro, das 16h às 18h, no 
canal do YouTube da entidade, com participação de diversos convidados 
especiais e apoiadores. Inscrições em: ( https://www.youtube.com/user/
Imaflora). Mais informações: (www.imaflora.org.br).

C - Soluções Inovadoras
Muitas vezes, o que falta para uma ideia ‘fora da caixa’ se tornar rea-
lidade é incentivo e criatividade. E, neste clima inovador, o Red Bull 
Basement abre inscrições até o dia 24 de outubro, por meio do site 
(redbull.com.br/basement). O programa fornece suporte e mentoria 
aos universitários com ideias inovadoras que, por meio da tecnologia, 
visam melhorar o mundo. As dez melhores ideias serão selecionadas 
para a Final Nacional, em outubro. Estes finalistas participarão de um 
webinar exclusivo pelo LinkedIn, de curso sobre ‘Como criar uma Startup’ 
e também de conferência online com Ana Laura Magalhães, com dicas 
para atrair investidores. 

D - Transporte Ferroviário 
O principal ponto de encontro do setor metroferroviário da América 
Latina está chegando: a NT Expo Xperience 2021, que acontece entre os 

estarão reunidos em encontro online no dia 1º de outubro, às 14h, para 
um diálogo sobre a Construção e o Desmonte das Políticas Nacionais 
de Direitos Humanos no Brasil. O encontro será transmitido ao vivo 
(www.iea.usp.br/aovivo) pela internet e não é preciso se inscrever para 
assisti-lo. De acordo com os organizadores, a proposta de cada encontro 
do ciclo é promover diálogos entre os expositores convidados para que 
sejam construídos, coletivamente, a memória institucional das políticas 
públicas nacionais de direitos humanos e um diagnóstico conjunto so-
bre o passado, o presente e o futuro das políticas e institucionalidades 
desses direitos no Brasil.

H - Teste em Rede 5G 
A TIM avança nos testes da rede 5G para entender e preparar a rede 
após o leilão de frequências. A operadora ativou três antenas com a 
tecnologia de quinta geração no coração de um dos mais importantes 
polos administrativos e financeiros de São Paulo, a Av. Luis Carlos Ber-
rini, no Brooklin, para fazer experimentos pontuais do uso da rede 5G 
Stand Alone (o 5g “puro”) em ambiente urbano. O piloto está sendo 
utilizado para avaliações técnicas da própria rede e de suas funciona-
lidades, como agregação de frequências, compartilhamento de rede e 
conexões de dados em baixíssima latência. A TIM quer se antecipar na 
prestação do serviço para o meio corporativo e para os consumidores. 
Até agora, os testes já demonstraram potencial para fornecer até 1 GB 
para download e upload de arquivos. 

I - Barras de Chocolate
Após sua incursão nos sorvetes, o Grupo Ferrero anuncia sua entrada 
no concorrido mercado de barras de chocolate. O novo produto terá a 
marca Ferrero Rocher e, a partir do início de outubro, será vendido em 
Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, 
Reino Unido e Rússia, além da própria Itália. Em 2022, as barras Ferrero 
Rocher devem chegar também nos Estados Unidos, na Espanha e em 
Portugal. Feitos de chocolate e avelã, os bombons são um dos produ-
tos mais famosos do grupo, cujo portfólio ainda inclui Nutella, Kinder 
e Tic Tac. As barras serão vendidas nos sabores de chocolate ao leite, 
amargo e branco, e alguns quadradinhos terão uma espécie de cúpula 
que remete ao formato do bombom (ANSA).

J - Saúde Cardiovascular
O Instituto de Estudos Avançados da USP e a farmacêutica Novartis 
promovem o ciclo de seminários online “A Sociedade Brasileira e o 
Cuidado da Saúde Cardiovascular”, entre os próximos dias 27 e 30. O 
ciclo terá um painel por dia, sempre das 17h às 19h, com transmissão 
ao vivo pelo site e YouTube do IEA-USP.  A atividade é o ponto de 
partida de um esforço conjunto para ampliar as discussões e estudos 
multissetoriais sobre saúde do coração, tendo em vista os impactos desse 
grupo de doenças na qualidade de vida da população, na economia e 
nos sistemas de saúde do Brasil. Confira a programação completa no 
link: (http://www.iea.usp.br/eventos/cuidado-da-saude-cardiovascular). 

Na era do propósito, 
a reputação é 
a nova moeda

O capitalismo 
mudou. Esse fato é 
facilmente perceptível 
ao analisar a 
sua principal e 
mais charmosa 
representante: a 
publicidade

É cada vez mais comum 
as marcas incluírem 
em suas comunica-

ções mensagens que tragam 
o propósito da marca e 
que empoderem seus con-
sumidores. Muitas vezes, 
o esforço para fazer com 
que esse propósito pareça 
autêntico é tão grande, que 
fica até difícil de entender 
qual produto está sendo 
promovido para a venda. 

Assim, vivemos a era do 
propósito. 

Toda marca tem uma 
mensagem para passar aos 
seus consumidores. Todas 
querem comunicar que, ao 
comprarem seus produtos, 
os clientes estarão fazendo 
parte de algo maior. Algo 
que está mudando, ou aju-
dando, a mudar o mundo. 
Entretanto, nesse mar de 
empresas fazendo a mesma 
coisa, fica fácil fazer de uma 
mensagem de propósito 
forte se transformar em 
algo banal. 

Falar que é uma empresa 
que se preocupa com ESG, 
por exemplo, se tornou 
algo tão batido quanto 
uma planilha no Excel no 
mundo corporativo. En-
tretanto, quantas são as 
empresas que realmente 
tem em suas pautas do dia 
temas relacionados ao meio 
ambiente, questões sociais 
ou de governança?  E por 
mais que a sua empresa 
realmente se preocupe e 
invista nesses setores, como 
sair da banalidade imposta 
pela concorrência?

Neste cenário, um ativo 

muitas vezes esquecido pela 
alta gestão ganha cada vez 
mais relevância: a reputa-
ção. Porém, a percepção 
simplista de que reputação 
é algo intangível ou que só 
dará frutos a longo prazo 
acaba sendo um empecilho 
para as empresas. Segundo 
a pesquisa In Brand We 
Trust, 81% dos consumi-
dores compram apenas de 
marcas em que confiam. 

Quando olhamos para o 
mercado brasileiro, esse 
número chega a 91%. Ou 
seja, apenas fazer um co-
mercial emocionante sobre 
algum tema sem realmente 
investir na ação e, conse-
quentemente, conquistar 
uma reputação positiva, de 
nada vale às marcas.

Além disso, uma reputa-
ção sólida e autêntica ajuda 
as empresas não só a terem 
maior longevidade em um 
mercado selvagem como o 
que vivemos. Prova disso 
é o fato de 77% poderem 
desaparecer do mundo 
sem sequer serem notadas 
pelos consumidores, dado 
revelado pelo estudo Havas 
Meaningful Brands.

Assim, para se adaptar 
às mudanças do mercado, 
as empresas precisam usar 
sua credibilidade como 
principal ativo, entendendo 
que apenas marcas relevan-
tes deixam seu legado no 
mundo. 

A reputação é a nova 
moeda e apenas um po-
sicionamento verdadeiro 
ao longo do tempo poderá 
criar negócios sustentáveis 
e escaláveis, que entreguem 
mais do que um produto ou 
serviço, mas que vendam 
propósito e engajem seus 
clientes em sua jornada de 
crescimento.

(*) - É jornalista, empresário e CCO 
e fundador da Motim, a primeira 

aceleradora de reputação e gestora 
de posicionamento do mundo.

Silas Colombo (*)

www.netjen.com.br

Reajuste salarial 
abaixo da inflação

No mês de agosto, o reajuste 
salarial mediano no país ficou 
1,4 ponto percentual abaixo da 
inflação, considerando como 
base o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC). 
Apenas 9,5% das negociações 
resultaram em ganhos reais, de 
acordo com o boletim Salariô-
metro, divulgado ontem (23) 
pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe).

O reajuste médio negociado 
foi de 8,5% em agosto, enquan-
to o INPC, no acumulado de 
12 meses, ficou em 9,9%. O 
piso salarial mediano - modelo 
que corrige discrepâncias - 
negociado foi de R$ 1.255 em 
agosto, enquanto o piso médio 
foi de R$ 1.396. O Salariômetro 
analisa os resultados de 40 
negociações salariais coleti-
vas, que são depositados no 
Portal Medidor, do Ministério 
da Economia.

Não houve aumento media-
no real como resultado das 
negociações em nenhum dos 
últimos 12 meses, conforme 
a fundação. Desde setembro 
do ano passado, o índice tem 
oscilado de -1,4% a zero. 
Segundo a Fipe, a inflação 
projetada para as próximas 
datas-base ficará perto dos 
10%, o que deverá comprimir 
o espaço para ganhos reais no 
futuro (ABr).

Por unanimidade, o 
Comitê de Política 
Monetária (Copom) 

elevou a taxa Selic - juros 
básicos da economia - de 
5,25% para 6,25% ao ano. A 
taxa está no nível mais alto 
desde julho de 2019, quan-
do estava em 6,5% ao ano. 
Esse foi o quinto reajuste 
consecutivo na taxa Selic. 
De março a junho, o Copom 
tinha elevado a taxa em 0,75 
ponto percentual em cada 
encontro. 

No início de agosto, o BC 
passou a aumentar a Selic 
em um ponto a cada reunião. 
Em comunicado, o Copom 
informou que deverá elevar 
novamente a Selic em um 
ponto percentual na próxima 
reunião, no fim de outubro. 
Com o teto da meta de in-
flação estourado em 2021, o 
órgão informou que trabalha 

Banco Central apertou ainda mais os cintos na política 
monetária, elevando a taxa Selic de 5,25% para 6,25% ao ano.

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta 
que prevê isenção do Imposto 
de Renda (IR) para os proven-
tos de aposentadoria, reforma 
ou pensão recebidos por 
pessoas com complicações 
ou sequelas decorrentes da 
Covid-19. A isenção deverá 
ser concedida com base em 
conclusão da medicina espe-
cializada e valerá mesmo que 
a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria, 
reforma, reserva remunera-
da ou concessão da pensão. 
A matéria vai ao Senado. O 
benefício valerá a partir de 1º 
de janeiro do ano posterior à 
publicação da lei. 

Para o autor da proposta, 
deputado Wolney Queiroz 
(PDT-PE), as complicações 
da Covid-19 produzem efeitos 
severos e podem permane-
cer ao longo de toda a vida 
do paciente. “Isso implica, 
não raramente, à redução 
de sua capacidade laboral e 
à exigência de se submeter 
a tratamentos permanentes 
ou de longo prazo. Logo, ao 
mesmo tempo em que o ado-
ecido se encontra fragilizado 
financeiramente, necessita de 
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Copom elevou os juros básicos 
da economia para 6,25% ao ano
Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central (BC) apertou 
ainda mais os cintos na política monetária

A Selic é o principal ins-
trumento do BC para manter 
sob controle a inflação ofi-
cial, medida pelo IPCA. Em 
agosto, o indicador fechou 
no maior nível para o mês 
desde 2000 e acumula 9,68% 
em 12 meses, pressionado 
pelo dólar, pelos combus-
tíveis e pela alta da energia 
elétrica. A elevação da taxa 
Selic ajuda a controlar a 
inflação. Isso porque juros 
maiores encarecem o crédito 
e desestimulam a produção 
e o consumo. 

Por outro lado, taxas mais 
altas dificultam a recupera-
ção da economia. No último 
Relatório de Inflação, o BC 
projetava crescimento de 
4,6% para a economia em 
2021. O mercado projetou 
crescimento maior, preven-
do expansão de 5,04% do 
PIB neste ano (ABr).

para trazer a inflação de volta 
para o intervalo da meta em 
2022 e, “em algum grau”, 
em 2023.

“O Copom considera que, 
no atual estágio do ciclo 
de elevação de juros, esse 
ritmo de ajuste [um ponto 
percentual por reunião] é o 

mais adequado para garantir 
a convergência da inflação 
para a meta no horizonte 
relevante e, simultaneamen-
te, permitir que o Comitê 
obtenha mais informações 
sobre o estado da economia 
e o grau de persistência dos 
choques”, destacou o texto.

Câmara aprova isenção de IR para 
aposentados com sequelas da Covid-19

mais recursos para arcar com 
as despesas do tratamento”, 
justificou. 

O parlamentar apontou que 
entre as principais complica-
ções documentadas com a Co-
vid-19, além das relacionadas 
ao sistema respiratório, são 
neurológicas, incluindo delírio 
ou encefalopatia, acidente 
vascular cerebral, meningoen-
cefalite, alteração do sentido do 
olfato (anosmia) e do paladar 
(hipogeusia), ansiedade, de-
pressão e distúrbios do sono. 
“Em muitos casos, foram relata-
das manifestações neurológicas 
mesmo na ausência de sintomas 
respiratórios. Também há re-

latos de casos de síndrome 
de Guillain-Barré (SGB) em 
pacientes com Covid-19”, 
explicou Wolney Queiroz.

A proposta também isenta 
os segurados da Previdência 
Social de carência para aces-
sar benefícios como o auxílio-
doença e a aposentadoria por 
invalidez quando apresenta-
rem complicações ou sequelas 
graves após a doença. Um 
regulamento do Ministério da 
Saúde estabelecerá os tipos, 
os critérios para a caracteri-
zação e as condições para a 
manutenção desses benefícios 
referentes às complicações ou 
sequelas pós-Covid-19 (ABr).

A isenção deverá ser concedida com base em conclusão da 
medicina especializada.
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Ruídos entre 
marketing e vendas: 

por que isso acontece?

Historicamente, 
vendas e marketing 
sempre estiveram 
em “mundos” 
diferentes na maioria 
das empresas, 
trabalhando de forma 
independente

Ainda hoje, é comum 
que nas organizações 
essas duas áreas tão 

essenciais para o negócio 
se comuniquem pouco ou 
apenas para resolução de 
algum problema, e tenham 
dificuldade de trabalhar de 
forma estratégica e colabo-
rativa. Apesar de serem se-
tores que exercem funções 
específicas e contribuem 
com diferentes necessi-
dades para a companhia, 
uma não vive sem a outra, 
pois ambas compartilham 
do mesmo objetivo, que é 
aumentar a quantidade de 
negócios fechados. 

Nesse contexto, o que 
une essas duas áreas tão 
importantes e dá liga entre 
elas é a geração de leads. 
Empresas mais modernas e 
mais avançadas colocam as 
áreas de marketing e vendas 
para trabalharem juntas, 
uma vez que a geração de 
leads é o principal objetivo 
de marketing e o principal 
insumo de vendas. 

Os leads são os outputs 
de marketing e os inputs 
de vendas. No entanto, 
na maioria das organiza-
ções, algumas barreiras de 
comunicação e operação 
precisam ser quebradas 
para que os departamentos 
melhorem o relacionamento 
e, com isso, trabalhem mais 
conectados entre si.

Um dos pontos importan-
tes para minimizar esses 
ruídos envolve o estabele-
cimento de uma cadência 
de relacionamento entre 
marketing e vendas para 
que sejam definidos os ob-
jetivos ligados à geração de 
leads e, assim, as equipes 
possam discutir estratégias 
em comum, dar e receber 
feedbacks saudáveis e evo-
lutivos.

Feito esse processo, é 
possível que os times con-
sigam ter uma troca mais 
empática e construtiva, até 
porque é necessário enten-
der que vendas depende 
do marketing para gerar os 
leads e o marketing preci-
sa do feedback da área de 
vendas para calibrar melhor 
as campanhas. 

Quando essa troca não 
acontece, é muito comum 
que uma área vá se quei-
xar da outra com o alto 
escalão. Geralmente, a 
equipe comercial atribui a 
baixa conversão aos leads 
desqualificados gerados 

pelo marketing, enquanto 
o outro lado reclama dos 
vendedores que não con-
seguem converter os leads, 
desperdiçando os esforços 
e investimentos do setor.

Outra solução que contri-
bui para a melhor relação é 
a criação de acordos explí-
citos entre os times, além 
da definição da quantidade 
e padrão de qualidade dos 
leads que devem ser gera-
dos. Quando falamos desse 
segundo quesito, normal-
mente a empresa traça um 
perfil similar à curva ABC 
de clientes, sendo o perfil 
A o lead muito qualificado, 
o perfil B um lead bom, e o 
perfil C um lead desquali-
ficado. 

Estabelecer esses com-
promissos ajuda a tirar a 
subjetividade que existe 
entre as áreas, já que a par-
tir disso torna-se possível 
checar metas e objetivos 
comparando o resultado ge-
rado com o que foi acordado. 
Obviamente, esse trabalho 
requer uma certa maturida-
de da empresa e das áreas. 
Companhias ou áreas em 
estágios iniciais podem en-
contrar mais desafios para 
combinar esses rituais, mas 
é essencial que elas iniciem 
esse processo o quanto an-
tes para alcançar resultados 
mais consistentes.

Em um nível mais avan-
çado de maturidade empre-
sarial, algumas empresas 
consideram todos os setores 
estratégicos envolvidos na 
jornada do cliente - geral-
mente marketing, vendas 
e customer success -, den-
tro de uma grande área, 
chamada Revenue. Esse 
departamento tem lideran-
ças dedicadas e equipes 
que não trabalham juntas 
diretamente, mas estão 
sempre integradas no que 
diz respeito à revisão de 
metas, planejamento e te-
mas estratégicos. 

Isso contribui para que 
todos os profissionais se 
enxerguem como um único 
time, que caminha para a 
mesma direção e objetivos. 
Minimizar os ruídos entre 
marketing e vendas nas 
empresas é uma ação es-
tratégica. Os gestores que 
implementarem pequenas 
mudanças no dia a dia, cer-
tamente enxergarão uma 
melhora na relação. Em 
companhias com equipes 
mais estruturadas, vale adi-
cionar acordos detalhados 
para que a convivência seja 
pacífica e produtiva. 

As duas áreas não vivem e 
não crescem sem o apoio da 
outra. Por isso é fundamen-
tal que se complementem.

(*) - É sócio-fundador e CEO da 
Ramper, startup criadora da principal 

plataforma de prospecção digital de 
vendas do Brasil.

Ricardo Corrêa (*)
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Chega a ser um contrassenso 
que, em pleno século 21, ainda 
tenha gente que precise tirar um 
dia inteiro para ir ao banco. E 
além das filas e da demora para 
conseguir falar com alguém que 
resolva um problema, na era do 
24 horas, instantâneo e digital, 
as agências funcionam das 10h 
às 16h. 

Para escancarar esse absurdo, a 
Stone, fintech de soluções finan-
ceiras que atende em até cinco 
segundos, lançou o kit de Chás 
de Cadeira - limitado e sarcásti-
co, mas real – com três sabores 
inspirados nas maiores esperas 
e dores dos empreendedores em 

relação aos serviços bancários.
Em parceria com a Infusiasta, 

cliente da Stone que produz chás 
artesanalmente no Rio de Janeiro, 
foram desenvolvidos três mix de 
ervas que serão vendidos pelo 
site da empresa carioca. O chá 
‘Senha Infinita’, por exemplo, é 
um misto de capim-limão, cúrcu-
ma e gengibre, “com ingredientes 
colhidos em campos distantes da 
burocracia e efeito restaurativo”, 
segundo o rótulo. 

Já o relaxante ‘Uma Hora de 
Musiquinha’ contem hibisco, 
laranja e erva cidreira. E o ‘Dia 
de Banco’ mistura chá preto, 
alfavaca-cravo e especiarias para 

uma ação estimulante. Todos têm 
o gosto bom de ser atendido com 
agilidade e eficiência. O kit custa 
R$ 16 e começou a ser vendido às 
16h do último dia 21, referência 
ao horário de fechamento das 
agências. A ação fez parte da 
campanha ‘menos banco, mais 
negócio’, lançada no início do mês 
pela Stone. 

A mensagem retrata a estratégia 
da companhia de se posicionar 
como principal parceira do em-
preendedor brasileiro, com um 
atendimento diferenciado e uma 
oferta completa de serviços que 
facilitam a vida de quem tem 
seu próprio negócio no país. O 

conceito do kit foi criado pelo 
StoneLab, hub criativo da própria 
fintech. Além dos chás em si, com 
seus rótulos irônicos, há também 
uma carta intitulada “Ninguém 
aguenta mais esperar”.

Criar e vender o kit tem como 
objetivo mostrar o quão surreal é, 
nos dias de hoje, alguém tomar um 
chá de cadeira toda vez que vai ao 
banco. “E isso num momento no 
qual existe uma batalha enorme 
para incluir digital, financeira e 
socialmente milhões de brasilei-
ros”, diz Augusto Lins, presidente 
da Stone. “O que nós queremos 
é facilitar o acesso, estabelecer 
uma relação de confiança para 

contribuir com a democratização 
dos meios de pagamento e dos 
serviços financeiros”, completa. 

A Stone nasceu com o objetivo 
de empoderar o pequeno e médio 
empreendedor brasileiro, que 
sempre reclamou do atendimento 
de um setor muito verticalizado 
e concentrado. Por isso, man-
tém desde o início uma equipe 
100% própria, e sem máquinas, 
com atendimento humanizado 
ao cliente, onde as ligações são 
atendidas em segundos e mais de 
90% dos casos são solucionados 
na primeira chamada.  Fonte e 
outras informações: (www.stone.
com.br).

Segundo Abstartups, de 
2015 até 2019, o núme-
ro de startups saltou 

de uma média de 4100 para 
12700. Apesar do crescimen-
to, segundo uma pesquisa 
realizada pelo IBGE, mais de 
70% das empresas brasilei-
ras fecham em menos de 10 
anos de existência. 

De acordo com Fernan-
do Patara, co-fundador da 
2Simple, companhia que au-
xilia com estratégias para o 
crescimento sustentável de 
startups, é importante aten-
ção, pois não basta uma boa 
ideia para garantir sucesso 
de um negócio. “Existem 
alguns pontos como plane-
jamento estratégico e es-
truturação da empresa que 
são tão importantes quanto 
a ideia inicial. Por isso, antes 
de iniciar qualquer atividade 
prática, é preciso um plano 
de negócios, que vai ser 
um guia para a empresa”, 
explica. 

Pensando nisso, o execu-
tivo separou algumas dicas 
sobre como transformar 
uma ideia em um negócio 
de sucesso. Confira! 
 1) Monte um planeja-

mento - O plano de 
negócio é o primeiro 
passo dessa caminha-
da. Para abrir um novo 
empreendimento é 

Antes de iniciar qualquer atividade prática, é preciso um plano 
de negócios, que vai ser um guia para a empresa.

É direito de todo cidadão brasileiro o acesso à De-
fensoria Pública, instituição de Estado cujo objetivo 
é prestar atendimento jurídico integral e gratuito às 
pessoas necessitadas. Quem tem interesse em seguir 
essa área deve prestar concurso público, mas a prova é 
apenas uma das etapas para ingressar e ser bem suce-
dido na carreira. “Os cargos para a Defensoria Pública 
são preenchidos por meio de concursos públicos e o 
candidato precisa comprovar seus títulos, além de fazer 
várias provas. 

Há a exigência de um mínimo de atuação jurídica e 
curso superior em Direito, além de ter sido aprovado no 
Exame da OAB”, explica Helcio Kronberg (*), presidente 
do Instituto Pan-Americano de Ensino e Treinamento 
Telepresencial, da Faculdade Pan-Americana de Admi-
nistração e Direito, que fornece os cursos nas duas áreas 
com ênfase em carreiras públicas. Kronberg lembra que 
em geral os concursos são compostos por três fases: 
prova escrita objetiva, prova escrita subjetiva e prova 
oral, sobre os mais variados temas do Direito. 

Os candidatos ainda devem construir defesas em júri 
simulado, de acordo com o proposto pela banca. A primeira 
e a segunda fase são realizadas nas capitais dos estados 
e a última no DF. São processos bastante complexos que 
exigem um nível de preparo intenso e especializado. 
Quem deseja entrar nessa área precisa se dedicar ao 
máximo para garantir não apenas uma boa pontuação, 
mas uma clareza acerca da importância desse trabalho 
na sociedade brasileira. Na  visão de Kronberg, para ser 
um defensor público o profissional precisa ser sensível 
ao que ocorre na sociedade. 

“No dia a dia ele irá lidar com casos complexos e va-
riados, que exigem sociabilidade. Um defensor público 
é um agente de melhorias para o Brasil por representar 
pessoas com menos condições e em situações de vul-
nerabilidade”, esclarece. O defensor público tem sua 

Para ser um defensor público o profissional precisa ser 
sensível ao que ocorre na sociedade.

Como transformar uma ideia 
em um negócio rentável

O cenário do empreendedorismo brasileiro não para de crescer, todos os dias surgem novas 
oportunidades para quem quer ter o próprio negócio

terá que investir. É 
necessário que tenha 
um capital de giro, 
um dinheiro para ban-
car a continuidade do 
funcionamento da sua 
empresa. Todo inves-
timento leva tempo 
para dar resultado. Por 
isso, tenha paciência. 
Se a sua ideia ao abrir 
um negócio for lucro 
instantâneo, é melhor 
repensar se o empre-
endedorismo é mesmo 
o que deseja. 

 5) Invista em comu-
nicação - Se engana 
quem acha que a comu-
nicação é algo dispen-
sável. Ela facilita a in-
teração com o público 
final e os processos de 
troca. Além de divulgar 
o seu produto e servi-
ço, também é possível 
avaliar sua recepção no 
mercado. Dito isso, é 
importante frisar que 
a comunicação interna 
também é bastante re-
levante. Pois, para que 
as coisas aconteçam e 
funcionem dentro da 
sua instituição, tudo 
deve estar muito bem 
alinhado entre você e 
seus colaboradores. 

Fonte e outras informações: 
(http://2simple.com.br/).
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imprescindível enten-
der o seu público, 
seus concorrentes, 
seu ramo, o quanto 
você tem de capital e 
o quanto precisa para 
começar. A partir dis-
so, é possível analisar e 
definir estratégias para 
sua startup. 

 2) Conheça o seu pú-
blico - Primeiramente, 
defina sua persona. 
Saber quem é o seu 
público é de extrema 
importância, é ele que 
vai direcionar o seu tra-
balho. Busque ter um 
canal de comunicação 
com ele e se inteire 
das suas necessidades. 
Assim, você consegue 

acompanhar o seu 
ramo e sempre se 
reinventar como pres-
tador, atendendo às 
necessidades de quem 
realmente consome o 
seu produto ou serviço. 

 3) Conheça o mercado 
- Existe mercado para 
sua ideia? As pessoas 
estão precisando do 
seu produto ou servi-
ço? Investigue isso. Às 
vezes, a ideia é genial, 
mas não para aquele 
momento. Saiba o que 
o mercado precisa e 
quais são suas dores. 

 4) Organize suas finan-
ças - Se prepare finan-
ceiramente. Antes de 
ter algum lucro, você 

Defensoria pública: 
como fazer carreira na área?

carreira dividida em três categorias de cargos efetivos: 
a inicial (segunda categoria), a intermediária (primeira 
categoria) e a especial, para quem já atua na classe final 
da carreira. A segunda categoria tem atuação junto aos 
Juízos Federais, às Juntas de Conciliação e Julgamento, 
às Juntas e aos Juízes Eleitorais, aos Juízes Militares, nas 
Auditorias Militares, ao Tribunal Marítimo e às instâncias 
administrativas. 

Já a primeira categoria atua junto aos Tribunais Re-
gionais Federais, aos Tribunais Regionais do Trabalho e 
aos Tribunais Regionais Eleitorais. A categoria especial 
são os componentes da classe final da carreira e atuam 
junto aos tribunais superiores, instância final do judici-
ário. O salário de um defensor público varia de acordo 
com cada estado. Este valor pode estar entre R$ 16 mil 
e R$ 25 mil, dependendo das atribuições.

(*) - Docente da  Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito, é autor 
de vários livros, além de jurisconsulto com várias titulações acadêmicas 

(www.fapad.edu.br).
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Linha de “Chá de cadeira” para quem perde tempo nos bancos



Um olhar de dentro 
para fora no contexto 

Zero Trust

Com o trabalho remoto 
consolidado, as 
empresas precisaram 
diversificar o foco e 
olhar com mais cautela 
as dificuldades para 
manter a proteção de 
dentro para fora

Este cenário alavancou 
um conceito que, no 
Brasil, ganhou força 

com a descentralização das 
operações, o Zero Trust (em 
português, zero confiança). 
A Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) também 
intensificou essa tendência 
em razão das penalidades 
causadas pelo vazamento 
de dados. 

Com a premissa “nunca 
confiar, sempre averiguar”, 
o Zero Trust acredita que 
os invasores possam estar 
dentro da rede e acessar to-
dos os recursos dela. Sendo 
assim, nenhum usuário ou 
dispositivo deve ser consi-
derado confiável por padrão. 

Quando falamos em se-
gurança virtual, vários 
vetores podem gerar uma 
crise. De fora para dentro, 
os antivírus e outras ferra-
mentas de bloqueio fazem 
o trabalho para evitar 
invasões. 

E de dentro para fora, 
colaboradores mal-intencio-
nados podem vazar informa-
ções sensíveis. Neste caso, 
as soluções de DLP (Data 
Loss Prevention) apoiam o 
conceito Zero Trust e tudo 
é bloqueado, sendo liberado 
os acessos a conteúdos de 
acordo com a necessidade 
de cada colaborador. 

Em um ambiente Zero 
Trust com a aplicação de 
uma ferramenta de seguran-
ça para proteção de perda de 
dados, é possível controlar, 
por meio de uma varredura, 
quais informações estão nos 
dispositivos dos colabora-
dores e que deveriam estar 

apenas concentrados no 
CRM ou no ERP da empresa, 
evitando vazamentos. 

E, caso haja uma tentativa 
de envio malicioso de infor-
mações, a equipe de tecno-
logia é capaz de detectar e 
bloquear o envio, sabendo 
quando, quem e de onde os 
dados saíram. As soluções 
de proteção englobam diver-
sos princípios, desde as que 
bloqueiam as transferências 
do usuário que esteja fora 
da rede corporativa ou da 
VPN (sigla em inglês para 
Rede Privada Virtual), até 
com políticas de controle 
que verificam inclusive o 
horário de trânsito de dados 
pessoais. 

Por exemplo, se algum 
colaborador da área de 
Recursos Humanos quiser 
fazer um upload de um 
currículo depois das 18h, 
não irá conseguir. De acordo 
com o Relatório do Custo de 
Violação de Dados de 2021 
da IBM, o custo médio de 
uma violação foi de USD 1,76 
milhão a menos em organi-
zações com uma abordagem 
madura de confiança zero, 
em comparação com orga-
nizações sem este preparo. 

Os modelos tradicionais 
de segurança já não cabem 
mais para o mercado atual. 
É preciso acessar novas 
arquiteturas para garantir 
uma proteção em relação ao 
ambiente externo e interno, 
este último o que mais tem 
condições de controle. 

Com a maturidade tec-
nológica que as empresas 
desenvolveram nos últimos 
anos, a adoção de políticas 
de segurança Zero Trust a 
partir do uso de soluções de 
DLP são fundamentais para 
continuar a evolução contra 
ameaças. 

(*) - É Sales and Business 
Development Manager do Endpoint 
Protector by CoSoSys, companhia 

mundial desenvolvedora de sistemas 
de prevenção contra perda de dados, 

que detém como carro-chefe a 
solução Endpoint Protector.

Cristina Moldovan (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Edital  de Citação prazo de 20 dias. Processo Nº 1005470-12.2019.8. 26.0363. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Mogi Mirim, SP. Dr(a). Fabiana Garcia Garibaldi, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a(o) Localiza Rent A Car S/A, inscrita no CNPJ 16.670. 085/0001-55, e, 
Everaldo Bermejo, RG nº 27.300.123 SSP/SP, inscrito no CPF nº 170.732.178-71, que lhe foi 
proposta uma ação da Indenizatória por dano material, por parte de Redovias Concessionaria S.A, 
alegando em síntese: que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Rodovias Concessionaria S/A move contra si, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 13/03/2017, por volta das 16h30, ao atingir 
o KM 204 + 100m, da Rodovia SP 344, sentido Leste, o segundo requerido, conduzindo o veículo 
Chevrolet Montana LS2, cor Branca, ano 2016, placas PYT 8824, de propriedade  
a primeira requerida, quando no citado Km, perdeu o controle do veículo, chocando-se contra 
defensa metálica e outros itens, danificando o patrimônio público sob concessão Mediante o 
acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 18917-440. Os Requerentes 
também alocaram pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e 
resguardo da segurança daqueles  que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que 
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, 
na data da ocorrência, a de R$ 4.404,80. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada  
Mais. Dado e passado nesta cidade de Mogi Mirim, aos 06 de Agosto de 2021.  

MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ/MF 53.476.255/0001-91  -  NIRE 35.202.875.309 - Ata de Reu-
nião de Sócios. Data, Hora e Local: 24.09.2021, 9h, na sede social; Convocação: Dispensada em razão da
presença da totalidade dos sócios; Ordem do Dia: Proposta de redução do capital social. Deliberação unâni-
me: Reduzir o capital social em até R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais) ante o cancelamento
proporcional das quotas sociais. A presente é publicada na forma de extrato, conforme a lei. Mesa: Moise
Khalifeh - Presidente; Clary Chueke Khalifeh - Secretária. Sócios: Moise Khalifeh, Clary Chueke Khalifeh.

K18 PATRIMONIAL LTDA. - CNPJ/MF 27.267.184/0001-07  -  NIRE 35.232.441.536 - Ata de Reunião de
Sócios. Data, Hora e Local: 24.09.2021, 10h, na sede social; Convocação: Dispensada em razão da presen-
ça da totalidade dos sócios/usufrutuários; Ordem do Dia: Proposta de redução do capital social. Reduzir o
capital social em até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) ante o cancelamento proporcional das quotas
sociais. A presente é publicada na forma de extrato, conforme a lei. Mesa: Jay Khalifeh - Presidente; Clary
Chueke Khalifeh - Secretária. Sócios/usufrutuários: Jay Khalifeh, Clary Chueke Khalifeh, Moise Khalifeh.

Lucio Amarante Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
NIRE: 35224786988 - CNPJ/MF nº 12.667.710/0001-59 

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 15.09.2021
Data, hora, local: 15.09.2021, 11hs, na sede social, Rua do Rócio, 350, 14º andar, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos 
sócios. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Firmino Matias Lucio Junior. Deliberações Aprovadas: 1) 
Redução de capital social, de R$ 4.389.747,00, para R$ 10.000,00, sendo uma redução de R$ 4.379.747,00 considerados ex-
cessivos em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 4.379.747 de 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, e forma de reembolso do valor aos sócios, em moeda corrente do país. 2) 
O cancelamento e reembolso de quotas no valor de R$ 4.379.747,00 será feito com base no valor contábil. 3) O pagamento 
do reembolso, mediante a restituição em dinheiro, ou bens e direitos do ativo da sociedade, pelo valor contábil. 4) As sócias 
promoverão os documentos necessários para a restituição dos valores devidos e posteriormente arquivarão a alteração do 
contrato social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15.09.2021. Sócios: Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., 
Lucio Belmonte Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e WLF – Administração e Participações Ltda., todas por: Wilson Pin-
to Rodrigues, Firmino Matias Lucio Junior, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça.

Bethacorp Incorporadora Ltda.
CNPJ 11.676.479/0001-05 -NIRE 35.224.103.775

Ata de Reunião de Quotistas
Data/Hora/Local: Aos 30/08/2021, às 10h, na sede da sociedade, Rua Adelino Cardana, 293, CEP 06001-147, Betha-
vile I, sala 101 Bloco, C, Barueri/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidente: Piraci 
Oliveira - OAB/SP 200.270, Secretário: Paulo Henrique de Souza Vespoli - OAB/SP 271.979. Ordem do dia e Delibe-
rações Aprovadas por Unanimidade: (a) Os sócios decidem reduzir o capital em R$ 5.100.617,00 pela absorção 
de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 1.082, inciso I do Código Civil. Dessa feita, o capital passa a ser de R$ 
12.561.000,00, mantida a mesma proporção entre os sócios, cabendo a Douro Empreendimentos 7.536.600 quotas e 
à Sispar Empreendimentos 5.024.400 quotas, todas de valor nominal de R$ 1,00. Esclarece o presidente, que o valor 
financeiro das 5.024.400 quotas pertencentes a Sispar Empreendimentos, é superior ao valor do débito atualizado 
da penhora que recai sobre as quotas, nos termos do processo 0103007-97.2003.8.26.0100, devidamente arquivado na 
JUCESP nº 858.373/19-1 de 27/03/2019 - JC nº 1084209/19 de 13/03/2019; (b) Ato seguinte, diante da manifestação, irre-
vogável e irretratável, da sócia Douro Empreendimentos, de retirar-se da sociedade, decidem os sócios em liquidar 
a totalidade de suas quotas, com a consequente redução de sua participação 7.536.600 quotas. O pagamento das mesmas 
ocorrerá mediante a dação em pagamento das seguintes unidades imobiliárias localizadas no único investimento da socie-
dade, quais sejam: conjuntos 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 
localizadas no 21º, Andar; conjunto 2303, localizada no 23º, andar e conjuntos 4/9 localizados no térreo, conjuntos 1, 2, 3, 
6, 7 localizados no térreo, conjuntos 1509 e 1510 localizados no 15º, andar , conjunto 2008 localizado no 20º, andar e o 
conjunto 2307 localizado no 23º, andar. Dessa feita, o capital passa a ser de R$ 5.024.400,00, cabendo a totalidade das 
quotas à Sispar Empreendimentos, todas de valor nominal de R$ 1,00. Informa o presidente, que, não obstante a 
penhora recair apenas e tão somente sobre as Cotas da Sispar Empreendimentos, o valor financeiro das 5.024.400 
quotas restantes é superior ao valor do débito atualizado da penhora que recai sobre as quotas, nos termos do processo 
0103007-97.2003.8.26.0100, devidamente arquivado na JUCESP nº 858.373/19-1 de 27/03/2019 - JC nº 1084209/19 de 
13/03/2019. Encerramento: Nada mais. A Ata foi lida e aprovada e autorizada a sua publicação em forma de extrato, foi 
por todos os presentes assinada. Barueri 30/08/2021. Assinaturas: Mesa: Presidente: Piraci Oliveira; Secretário: Pau-
lo Henrique de Souza Vespoli. Sócios Quotista Representante: Douro Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., PP. Serafim Ferreira Nunes. Sispar Empreendimentos Imobiliários Ltda., PP. Silvio Sandoval Filho.

Juliana Scivoletto (*)                

A maioria das empresas, ven-
dedores e profissionais liberais 
tomam sempre a mesma atitude 
quando querem aumentar suas 
vendas, ou precisam de resultados 
rápidos, eles buscam encontrar 
novos clientes. É claro que isso é 
ótimo, atrair novos clientes sem-
pre será maravilhoso, mas antes, 
é importante entender como está 
a maturidade da sua carteira de 
clientes.

A maior parte dos vendedores com 
o discurso justificado por “precisa-
mos vender mais“  acabam natu-
ralmente migrando a prospecção 
para baixo, ou seja, executando sem 
nenhum planejamento e atraindo 
clientes que não tem o perfil e por 
isso, vendem com valores abaixo 
do normal e margens com menores 
rentabilidades.

O problema é que, ao prospectar e 
começar a vender para clientes com 

esse perfil, você começa a entrar em 
um espiral negativo, ruim e muito 
complicado. Para conseguir bater 
as metas e vender, muitas empresas 
ficam míopes em relação ao proces-
so de prospecção e olham somente 
para baixo, ao invés de olhar para 
cima e potencializar sua carteira 
de clientes. 

Phullip Kotler, considerado o pai 
do marketing já dizia “Manter um 
cliente custa 5 a 7 vezes menos do 
que conquistar um novo. Uma frase 
forte, mas muito real. Muitas vezes, 
os profissionais não percebem que 
o “ouro “ está dentro de casa. 

O que parece ser mais prático, in-
vestir muito dinheiro e energia para 
atrair e vender para um novo cliente, 
ou simplesmente encantar o já con-
quistado? Claramente o mais prático 
é olhar sua carteira de clientes, ou 
seja, os que já compraram de você, 
os cadastrados com afinidades, os 
interessados, e aí sim, fazer contato 

para encantá-lo.
	 •	Dê	a	atenção	aos	clientes	que	já	

estão em sua base, pois são eles 
que possuem o perfil correto, 
valorizam o que você oferece.

	 •	Revise	os	pedidos	e	as	solicita-
ções já feitas.

	 •	Revise	 o	 comportamento	 de	
compra. 

	 •	Aumente	 os	 benefícios,	 me-
lhorando a proposta de valor e 
diminuindo apenas levemente 
os incentivos financeiros

Por isso, quando estiver precisan-
do aumentar suas vendas, olhe mais 
para dentro e veja se de fato está 
dando atenção para os seus clientes 
e se você consegue potencializar 
os contratos já existentes ou até 
mesmo criar novas oportunidades 
para oferecer para os clientes da 
sua base. 

(*) - É gerente de mercado da Itabus 
(www.itabus.com.br).

Raquel Dalastti (*) 
 

Tudo hoje é encontrado 
na internet. Você está 
lendo este artigo por 

algum aparelho conectado 
à rede! A web faz parte da 
jornada de decisão e compra 
de quase todos. 

Com ela você consegue ser 
encontrado mais facilmente, 
com sua vitrine exposta 24 
horas por dia, sete dias por 
semana, passando mais cre-
dibilidade e conseguindo, de 
modo mais rápido e perso-
nalizado, criar vínculos com 
os seus clientes. A presença 
digital é como uma marca 
se posiciona e estabelece 
relações com o público, po-
dendo ser dividida, para fins 
didáticos, em quatro pilares: 
posicionamento, que é como 
a marca será vista, quais as 
suas crenças e valores.

Conteúdo que consiste no 
que você produz e comunica 
com o seu público, qual a 
relevância dessa informa-
ção; relacionamento, como 
sua marca interage com os 
consumidores, como é a co-
municação direta com eles, 
se existe um tom e linguagem 
padrão (afinal todo mundo 
tem o seu jeito de falar); e o 
monitoramento, que é ana-
lisar todas essas interações, 
avaliar resultados e o retorno 

A internet oferece uma imensa gama de opções para as empresas 
estarem presentes.

Presença online: os quatro 
pilares para aumentar as vendas
É um pouco estranho ainda precisarmos falar isso, mas é necessário: a presença online do seu negócio 
é muito importante para o sucesso dele

e Facebook para ajudar em 
novas oportunidades de ne-
gócios, ou em mídias sociais, 
especialmente, Instagram e 
YouTube que servem para 
incrementar a audiência, 
tráfego, autoridade e vendas. 

E, após seguir esses conse-
lhos, o aumento nas vendas 
resultante da presença digi-
tal é imediato? Não é possível 
cravar uma data para o re-
torno. Cada estratégia conta 
com inúmeras variantes. No 
caso de anúncios, por exem-
plo, após as configurações há 
o ciclo de aprendizagem da 
própria plataforma. Já com 
SEO estima-se que entre 4 e 
6 meses, você comece a per-
ceber os ganhos de tráfego. 

Por mais que pareça confu-
so ou difícil à primeira vista, 
não desista: é na internet que 
você vai conseguir ampliar 
a quantidade de potenciais 
clientes do seu produto ou 
serviço, conseguindo, de 
maneira muito mais barata 
do que em anúncios tradicio-
nais, resultados expressivos, 
estabelecendo diálogos com 
os seus consumidores para 
oferecer, sempre, a melhor 
experiência possível para 
todos. 

(*) - É head de produtos na Locaweb, 
responsável pelo portfólio de 

presença digital da companhia 
(www.locaweb.com.br).
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do investimento e ver como 
marcas concorrentes estão 
se comunicando online. 

Porém a internet é muito 
grande e oferece uma imensa 
gama de opções para as em-
presas estarem presentes. 
Em qual canal digital deve-se 
focar? Depende do perfil do 
público, por isso é preciso 
entender sua estratégia de 
ação em cada meio não como 
uma competição entre cada 
um, mas algo complementar, 
que se ajuda. Cada conteúdo 
adaptado a cada canal. 

Na internet o que vale é a 
experiência do usuário. Por 
isso, encontre o que mais 
funciona para o que deseja 
oferecer. As maiores empre-
sas do mercado costumam 
operar em tudo: sites, lojas 

virtuais, blogs, redes sociais, 
e-mail marketing, podcast, 
SMS Marketing etc. Então 
essa presença precisa, ne-
cessariamente, de um alto 
investimento? Não. É pos-
sível começar um perfil em 
redes sociais gratuitamente 
e registrar um domínio e 
criar um site com menos de 
R$ 50. 

Mas, para o seu negócio 
decolar, não basta apenas 
criar, por na rede e pronto. 
Isso por si só ajuda na locali-
zação da sua empresa, porém 
não é o suficiente. É preciso 
conversar com o seu público, 
criar conteúdo relevante 
para ele. Dependendo da es-
tratégia, é possível também 
investir em anúncios online, 
em plataformas como Google 

Sua prospecção está ajudando ou 
atrapalhando suas vendas?
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Um em cada três (33%) tem uma equipe de validação 
para avaliar os modelos recém-desenvolvidos e apenas 
38% dizem que têm etapas de mitigação de viés de 
dados incorporadas aos processos de desenvolvimento. 

Em termos de visão de futuro, a grande maioria 
(90%) concorda que processos ineficientes para mo-
nitoramento de modelos representam uma barreira 
para a adoção de IA. E quase dois terços (63%) acre-
ditam que a IA ética e a IA responsável se tornarão 
um elemento central da estratégia de sua organização 
dentro de dois anos. 

O levantamento recomenda algumas práticas para 
ajudar as organizações a traçar um caminho para a 
IA responsável: 

•  Estabelecer práticas que protejam a empresa contra 
ameaças à reputação do uso irresponsável de IA; 

•  Equilibrar a necessidade de ser responsável com 
a necessidade de trazer novas inovações para o 
mercado rapidamente; 

•  Garantir suporte executivo para priorizar a ética 
da IA e práticas responsáveis; 

•  Elaborar políticas preparadas para o futuro em 
antecipação a regulamentações mais rígidas em 
torno da IA; 

•  Disponibilizar os recursos necessários para garan-
tir que os sistemas de IA sejam desenvolvidos e 
gerenciados de forma responsável. 

"A comunidade empresarial está comprometida em 
impulsionar a transformação por meio da automação 
alimentada por IA. No entanto, os líderes seniores e os 
conselhos precisam estar cientes dos riscos associados 
à tecnologia e das melhores práticas para mitigá-los 
de forma proativa. A IA tem o poder de transformar o 
mundo, mas como diz o ditado popular - quanto maior 
o poder, maior a responsabilidade", acrescenta Zoldi. 

O estudo "O estado da IA responsável: 2021" foi rea-
lizado entre fevereiro e março de 2021, com base em 
entrevistas com 100 líderes de empresas com receitas 
anuais acima de US$ 100 milhões. Todos os entrevista-
dos possuíam cargos C-Level, incluindo vice-presidente 
de dados, vice-presidente de analíticos, vice-presidente 
de dados e analíticos e vice-presidente de IA. 

Foram selecionados executivos dos EUA, América 
Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia, sendo que 
todas essas regiões foram igualmente representadas. 

Fonte e outras informações: (www.fico.com).
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Não há consenso entre os executivos sobre quais de-
vem ser as responsabilidades de uma empresa quando 
se trata de IA, de acordo com o estudo. A maioria dos 
entrevistados (55%) concorda que os sistemas de IA 
para ingestão de dados devem atender aos padrões 
éticos básicos e que os sistemas usados para operações 
de backoffice também devem ser explicáveis. 

Porém, quase metade dos entrevistados (43%) di-
zem que não têm responsabilidades além de cumprir 
a conformidade regulamentar para gerenciar etica-
mente os sistemas de IA, cujas decisões podem afetar 
indiretamente a vida das pessoas - como nos casos de 
modelos de segmentação de audiência, modelos de 
reconhecimento facial e sistemas de recomendação. 

Apenas um quinto dos entrevistados (20%) monitora 
ativamente seus modelos de IA em termos de justiça e 
ética, enquanto somente 22% afirmam que sua orga-
nização tem um conselho para avaliar essas questões. 

Apesar do aumento da demanda e do uso de ferramentas de inteligência artificial (IA), quase dois terços (65%) das organizações 
não conseguem explicar como as decisões ou previsões dos seus modelos de IA são feitas, segundo revelou o estudo  

"O estado da IA responsável: 2021", produzido pela FICO, líder mundial em software preditiva,  
em parceria com a empresa de inteligência de mercado Corinium. 

Realizada com base em entrevistas com cem 
líderes de grandes empresas globais, incluindo 
companhias brasileiras, a pesquisa indicou 

uma grande falta de conhecimento sobre como a IA 
está sendo usada e se está sendo utilizada de forma 
responsável, já que 39% dos membros de conselho 
e 33% das equipes executivas afirmam ter um en-
tendimento incompleto sobre ética da IA. 

Além disso, a maioria dos entrevistados (73%) 
afirmam que têm enfrentado dificuldades para obter 
suporte executivo para priorizar a ética e as práticas 
responsáveis de IA. "Nos últimos 15 meses, mais e mais 
empresas têm investido em ferramentas de IA, mas 
elas não elevaram a importância de sua governança 
e da IA responsável para o nível da diretoria", afirma 
Scott Zoldi, Chief Analytics Officer da FICO. 

"As organizações estão cada vez mais aproveitando 
essa tecnologia para automatizar processos-chave, que 
em alguns casos estão tomando decisões que mudam 
a vida de seus clientes. A liderança deve compreender 
essa questão e monitorar os modelos utilizados, de 
forma a garantir que as decisões sejam justas, trans-
parentes e responsáveis". 

Cerca de metade (49%) dos executivos entrevista-
dos relatou um aumento nos recursos alocados para 
projetos de IA nos últimos 12 meses. Por outro lado, 
apenas 39% afirmam que suas empresas estão inves-
tindo em governança de modelos durante o processo 
de desenvolvimento, enquanto 33% dizem que estão 
prestando pouca atenção ao monitoramento e manu-
tenção dos modelos em produção. 

A MAioRiA dAs eMpResAs não explicA As decisões 
de seus Modelos de inteligênciA ARtificiAl

novo MoMento
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Lucia Camargo Nunes (*)
Fim de linha para veteranos

Seja por motivos de mercado ou por não atenderem a 
novos padrões de segurança ou de emissões, alguns carros 
fabricados no Brasil se despedem da linha de montagem 
ainda este ano. 

Na lista dos mais cotados estão Chevrolet Cruze (hatch 
e sedã); os Fiat Doblò, Grand Siena e Uno; Honda Fit; 
Hyundai ix35 e os Volkswagen Fox, Gol e Voyage. 

Outros já deram adeus. Toyota Etios, Volkswagen Up, 
Chevrolet Montana, Fiat Strada (geração antiga) e os Ford 
Ka e EcoSport são os mais recentes. 

A desvalorização deles é muito relativa, até porque 
atualmente o mercado de usados está aquecido e faltam 
seminovos. O que o consumidor pode fazer, sabendo que 
o carro vai deixar de ser fabricado, é barganhar um des-
conto no zero-km. E olhe lá se achar. 

VW

vw fox

Elétrico para aluguel 
O cliente que deixar um modelo Caoa Chery nas oficinas 

do grupo pode alugar um veículo em condições especiais. 
A novidade é a chegada do sedã elétrico Arrizo 5e, que 
oferece autonomia de 300 km com a carga completa das 
baterias. A diária do elétrico no Rent a Car com quilome-
tragem livre sai a R$ 300. 

Pessoas físicas podem assinar veículos da Caoa Chery 
pelo programa Caoa Sempre. Um Chery 5x, por exemplo, 
tem mensais a partir de R$ 2.161,41 no plano de 24 meses 
com franquia de 1 mil km.

CAOA

Caoa Chery Arrizo 5e

Série especial em pacote visual
A Fiat Toro acaba de ganhar duas séries especiais 

sobre a versão Volcano: a Chrome Edition e a Black 
Edition. 

Renovada em abril para a linha 2022, a picape passou a 
vir com o novo motor 1.3 turbo flex que entrega até 185 
cv de potência, além do turbodiesel 2.0 de 170 cv.

A edição Chrome Edition acrescenta grade frontal 
cromada e overbumper. Já a Black Edition traz grade e 
overbumper escurecidos, rodas de 18” pintadas de preto, 
assim como outros detalhes exclusivos na carroceria.

A Toro 1.3 turbo flex Volcano com o pacote Chrome 
Edition e a Black Edition custa R$ 153.990. 

Stellantis

Nova fiat Toro Black Edition

Motos em alta
Em um cenário de crescimento do setor de duas rodas, 

a Dunlop, marca do grupo Sumitomo, anunciou a entrada 
no mercado de pneus para motos no Brasil. Os modelos 
serão importados do Japão e Tailândia e inicialmente ven-
didos apenas em São Paulo para motos de 600cc e 300cc. 

No Paraná, a fábrica da Dunlop produz ainda pneus das 
marcas Falken e Sumitomo para veículos de passeio, vans, 
SUVs e caminhões. Recentemente anunciou um novo plano 
de investimentos de R$ 1 bilhão até 2024 para aumentar 
a produção de pneus de automóveis, caminhões e ônibus.

Ao redor do mundo, a Dunlop fornece pneus para equipes 
de motovelocidade.

Dunlop

Pneus DUNLoP MoToS

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. 
E-mail: lucia@viadigital.com.br

Assinatura até de ônibus
Durante o evento Lat.Bus Transpúblico 2021, a Volvo 

anunciou a estreia de um serviço inédito no Brasil: a assi-
natura de ônibus. O transportador encomenda o veículo, 
um pacote de serviços e escolhe o prazo de 36 a 60 meses. 

A Volvo cuida, conforme o pacote, da conectividade, 
treinamento do motorista, manutenção, documentação e 
tacógrafo. O operador paga as mensais e decide, ao final do 
plano, se devolve ou negocia a compra do ônibus. 

Nesse modelo de arrendamento mercantil, exclusivo para 
ônibus rodoviários pesados, o cliente consegue iniciar seu 
negócio sem ter que fazer o investimento da aquisição. A 
modalidade já existe para caminhões. 

Volvo

ônibus volvo assinaturas 

Novo Creta chega às lojas
O novo Hyundai Creta começa a chegar às lojas esta 

semana e em breve veremos se a aposta de fazer um SUV 
diferentão vai colar no Brasil. 

A segunda geração do Creta tem 4 versões, a partir de R$ 
111.190 na Comfort 1.0 AT6 na cor preta. O motor turbo 
é de 120 cv. 

Nessa versão de “entrada” vem com ar-condicionado, 
direção elétrica, ajustes do banco do motorista e volante, 
câmera de ré, piloto automático, sistema Stop & Go, trio 
elétrico, acendimento automático dos faróis, multimídia de 
8 polegadas, rodas de 16”, assistente de partida em rampa, 
monitoramento de pressão dos pneus e seis airbags. 

Na versão top, a Ultimate, custa R$ 152.290 e traz ainda 
rodas de 18”, partida por botão, banco do motorista com 
ventilação, multimídia de 10,25”, câmera 360 graus e as-
sistente de saída de faixa, entre outros. 

Vale lembrar que o antigo Creta continua à venda apenas 
na versão Action por R$ 111.590,  equipado com motor 1.6 
de até 130 cv. 

Hyundai

Creta Comfort

Bruno Cedaro (*)

Os ataques cibernéticos a em-
presas brasileiras cresceram 
220% no primeiro semestre, 

em comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado, segundo dados 
divulgados pelo grupo Mz. Somos o 
quinto país mais afetado por esses 
crimes, o que faz com que a preo-
cupação em garantir a segurança 
dos dados esteja mais forte do que 
nunca. Mesmo diante de tamanha 
necessidade, muitas empresas ainda 
falham nessa missão, não dando 
a devida atenção e investimento 
necessário.

Apesar da vigência da LGPD e o Muitas equipes não estão treinadas e informadas 
sobre os processos a serem cumpridos.
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Quais são os maiores desafios 
da cibersegurança?

A maior dificuldade em promover a cibersegurança está, sem dúvida, na conscientização dos empresários perante sua importância

anúncio da aplicação de multas para 
aquelas que não cumprirem com as 
regras, cerca de 84% das organi-
zações ainda não se adequaram às 
normas exigidas pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), de acordo com um estudo 
feito pela CodeBy. Neste cenário, 
a impunidade pode ser a grande 
influenciadora.

Ainda não temos um consenso 
sobre a forma como a ANPD, res-
ponsável pela verificação, irá aplicar 
tal fiscalização – o que faz com 
que muitas empresas ainda não se 
preocupem com possíveis multas. 
Até que o primeiro caso venha à 
tona, o modelo de gestão no país 

será passivo, dependente de uma 
atitude mais rígida perante o órgão 
para uma mudança efetiva.

A maior dificuldade em promover 
a cibersegurança está, sem dúvida, 
na conscientização dos empresários 
perante sua importância. Muitas 
equipes não estão treinadas e 
informadas sobre os processos a 
serem cumpridos, disponibilizando, 
por exemplo, canais para cadas-
tramento de dados e informações 
pessoais sem que estejam cripto-
grafados para garantir a segurança 
dos clientes.

Para piorar, a falta de um de-
partamento exclusivo para essa 
tarefa, junto com a inexistência de 
políticas de acesso adequadas, como 
guias para a adequação à Lei, são 
descuidos que prejudicam ainda 
mais a proteção dos dados. Diante 
de tantos crimes cibernéticos – es-
pecialmente o sequestro e roubo 
de dados, para venda no mercado 
paralelo ou para que seja feito algo 
contra a base de informação – já 
está mais do que na hora de adotar 
práticas conjuntas visando a ciber-
segurança das empresas.

Ao contrário do que muitos ima-
ginam, não existe uma ferramenta 
ideal ou única para essa tarefa. Na 
verdade, o preparo tecnológico 
representa apenas uma parte do 
todo, para garantir a segurança dos 
dados. Muito além do que dispor 

de firewalls de boa qualidade, 
antivírus, ou um DLP (Data Loss 
Prevention) atualizado, é impres-
cindível criar uma área dedicada 
a essa missão.

Busque também consultorias 
externas para contribuir com esse 
processo. Elas trarão um olhar de 
fora sobre como a organização está 
tratando seus dados e o que deve ser 
aperfeiçoado - tanto em sua política 
interna quanto nos investimentos 
tecnológicos necessários. Em uma 
terceira ponta, um escritório de 
advocacia especializado na LGPD 
se torna fundamental para informar 
sobre os possíveis riscos e como 
enquadrá-la ao seu negócio.
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Todas essas ações, quando desem-
penhadas por profissionais qualifi-
cados e preparados, proporcionarão 
a adequação necessária. Por isso, 
não deixe de investir em treina-
mentos e capacitações constantes, 
para que as equipes estejam prontas 
para lidar com as demandas. A atu-
alização contínua sobre as melho-
res práticas do mercado, aliadas à 
conscientização dos colaboradores, 
com certeza contribuirão para que 
seu negócio consiga proteger seus 
dados e, evitar ao máximo, ataques 
que possam danificá-lo.

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

de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS.


