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Empreender, no dicionário, refere-se a pôr em execução, realizar. 
Não por acaso, o maior mantra de qualquer empreendedor é o clássico 
"vai lá e faz". Se empreender é colocar em ação uma ideia de solução ou 
investigar mais a fundo uma oportunidade, como unir a ideia lucrativa 
com o pensamento de impacto positivo?  Os negócios com propósito, 
ou organizações que estão buscando alinhar suas estratégias a impacto 
socioambiental positivo, estão ganhando destaque no mercado. Isso 
acontece dentro de um contexto em que crescem os debates inter-
nacionais que valorizam os negócios e corporações como organismos 
vivos em relação com outras entidades do mercado.  

Cinco passos para começar a empreender com propósito

O principal fator para fazer um evento online de sucesso é con-
tar com uma boa estrutura tecnológica. Isso dará base para que as 
atrações funcionem corretamente e os participantes tenham acesso 
ao conteúdo sem grandes dificuldades. Essa é uma opção para os 
tempos atuais em que o distanciamento social ainda é necessário, 
mas também se tornou uma tendência que deve permanecer  graças 
à sua abrangência e praticidade. .  

Como fazer um evento online?

Por muito tempo o conceito dominante em relação à satisfação 
no trabalho vinha da ideia de estabilidade no emprego, zelando-se 
por uma relação duradoura com a empresa. Mas com as mudanças 
comportamentais das novas gerações, atualmente encontramos 
um novo cenário do mercado, marcado principalmente pela 
busca do alinhamento entre os propósitos da empresa com os do 
colaborador .  

a experiência do colaborador como peça fundamental 
no crescimento da empresa
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negócios em pauta

Trem de luxo 'dolce Vita' percorrerá a itália
Considerada a única península onde é possível viajar de 

norte ao sul rodeado pelo mar, a Itália e sua rica beleza, com 
seus patrimônios artísticos e culturais e suas paisagens exu-
berantes, poderá ser explorada, a partir de janeiro de 2023, 
apenas a bordo de um trem. Batizada de "Dolce Vita", a ideia 
inovadora será um passeio turístico ferroviário no qual trens de 
luxo oferecem um itinerário para o passageiro redescobrir as 
belezas da Itália. Viajar no trem "Dolce Vita" será um mergulho 
não só apenas nas maravilhosas cidades de arte, como Roma, 
Veneza e Palermo, mas também em realidades mais íntimas, 
como pequenos municípios e aldeias espalhadas na natureza 
e entre belos vales, lagos, praias e montanhas. Os trens vão 
contar com 20 suítes e 12 cabines de luxo, totalizando 32 leitos 
cada um. A capacidade total será de 64 passageiros, com o 
objetivo de transportar 74 mil passageiros até 2026 - Luciana 
Ribeiro/ANSA.      leia a coluna completa na página 3

Foto: ANSA

news@Ti

evento 100% digital: “sentença arbitral  
e ação anulatória”

@A Associação dos Advogados de São Paulo ( AASP) 
promove nos dias 18 e 19/10, às 19 horas, o evento 100% 

digital  “Sentença arbitral e ação anulatória”. O objetivo é 
tratar dos aspectos relevantes, atuais e práticos da sentença 
arbitral e da ação anulatória de sentença arbitral, buscando 
o aprimoramento do profissional ou do estudante de Direito. 
O sistema de transmissão 'ao vivo' via internet, possibilitará a 
remessa de indagações aos palestrantes durante as exposições. 
Veja a programação. Mais informações e inscrição: https://www.
aasp.org.br/eventos/    leia a coluna completa na página 2

AI/Associação dos Advogados (AASP)

há pouco menos de um ano, as 
áreas de marketing do varejo 
estavam enlouquecidas para colocar 
de pé uma estratégia eficiente para 
a primeira Black friday em meio a 
uma pandemia. 

sem poder apoiar as vendas nas tradicionais 
lojas físicas, o e-commerce se tornou o foco 

e, do dia para a noite, o marketing digital foi o 
centro das atenções. 

À medida que o próximo novembro se apro-
xima, as engrenagens da segunda edição em 
meio a um cenário pandêmico começam a girar 
e, mais uma vez, os profissionais de marketing 
precisarão inovar. Se em 2020 mais de 13 milhões 
de brasileiros fizeram a primeira compra online e 
tudo no e-commerce tinha um tom de adaptação 
para o isolamento social, agora o consumidor 
já está acostumado com as compras digitais e 
quer mais do que uma solução emergencial para 
aproveitar os descontos na data. 

Soma-se a isso o fato de que o comércio fí-
sico começa a retomar as atividades e tem-se 
um quebra cabeça marketeiro para apoiar a 
recuperação das vendas. O marketing digital 
deve seguir como destaque das estratégias. 
De acordo com dados de um relatório da Linx 
Digital, em 2020 a taxa de conversão online 
durante a Black Friday foi 70% maior que a 
taxa média observada em outubro. O mesmo 
relatório mostrou que houve 58% a mais de 
investimento em mídia, em comparação com a 
Black Friday de 2019. 

A diferença para a campanha deste ano, no 
entanto, é considerar que além de ser necessário 
atrair audiência para as lojas online, também 
será essencial levar fluxo para as físicas. Estar 
em todos os canais é mais imprescindível do 
que nunca, mas a premissa de conhecer seu 
cliente é mais verdadeira ainda. Saber o que ele 
quer; quando quer; e de que forma são peças 
centrais para não se tornar uma marca incon-
veniente para o consumidor, principalmente no 
ambiente digital. 

No cenário atual, o cliente espera uma jornada 
impecável e pessoal, sem nenhum tipo de atrito 
e que não seja baseado em converter uma única 

Black friday 2021:  
um quebra-cabeça do marketing
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compra - ele quer relacionamento, se sentir 
relevante e especial para a marca. Um estudo 
da Offerwise, encomendado pelo Facebook, 
mostrou que 80% dos brasileiros gostariam de 
receber ofertas personalizadas para compras 
na Black Friday, e 65% preferem comprar em 
lojas que recomendam produtos com base em 
compras anteriores. 

Essa demanda, especialmente intensificada 
pela pandemia, tem impulsionado as "martechs", 
empresas que combinam conhecimento em 
tecnologia e marketing para oferecer soluções 
assertivas para clientes. No Brasil, já são quase 2 
mil empresas do nicho de acordo com a pesquisa 
Marketing Mobile Association (MMA Global). 

Isso não significa que o marketing offline 
chegará ao fim. 

Muito pelo contrário: apesar de ter sofrido cer-
ta estagnação com a pandemia, tudo dependerá 
da persona a ser trabalhada: se o público que a 
marca precisa atingir consome majoritariamente 
rádio e TV, e leva em consideração outdoors e 
até mesmo panfletos, as empresas precisam 
dedicar espaço para essa modalidade. 

Além disso, com a reabertura do varejo físico, 
peças offline podem ser estratégias eficazes 
para atrair clientes para as lojas, a exemplo 
da distribuição de brindes que sejam úteis ou 
estimulem boas sensações no consumidor. Em 
qualquer um dos canais, é preciso ser mais do 

que um barulho. Fazer com que as campanhas 
toquem o consumidor e sejam capazes de criar 
até mesmo vínculo emocional não é uma tarefa 
fácil - e nem impossível. 

As equipes de marketing precisam continuar 
atentas às tendências de consumo, e estar 
sempre um passo à frente do cliente, sabendo 
o que ele quer e de que forma. A partir disso, 
criar mensagens coesas com a marca e com as 
tendências identificadas não irá meramente 
atrair novos compradores para a Black Friday 
e trazer taxas positivas de ROI, mas sim os 
fidelizar e reforçar o relacionamento entre 
cliente e marca. 

Menos de 50 dias nos separam da Black 
Friday - e menos tempo ainda se a empresa 
for trabalhar a Black November. Pesquisar, 
coletar informações, conhecer o público, traçar 
planejamentos específicos para cada persona e 
personalizar a mensagem para cada canal são 
alguns dos passos para conquistar e criar um 
vínculo emocional forte com os clientes. 

Em um mundo que mudou tanto no último 
um ano e meio, o consumidor já começa a 
se encaixar no novo ritmo e ditar o perfil de 
consumo daqui para frente. Com tantas peças 
na mesa, a Black Friday mais lucrativa será de 
quem montar esse quebra-cabeça primeiro. 

(Fonte: Anna Karina Silva é diretora  
de Marketing da Linx).

noVo modelo de pensamenTo

impostômetro em r$ 2 trilhões
O Impostômetro, painel da Asso-

ciação Comercial de São Paulo que 
registra o montante de tributos pagos 
em todo país, ultrapassou a marca 
dos R$ 2 trilhões. São contabiliza-
das todas as contribuições federais, 
estaduais e municipais. Em 2020, a 
marca foi atingida em 22 de dezem-
bro. O aumento acontece devido à 
retomada econômica, com a redução 
das restrições na quarentena contra 
a Covid-19, e a alta da inflação (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transformacao-digital-ainda-falha-nas-empresas-e-o-erro-pode-ser-antigo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-1/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/uniao-ou-fusao-de-partidos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-fazer-um-evento-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-passos-para-comecar-a-empreender-com-proposito/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-experiencia-do-colaborador-como-peca-fundamental-no-crescimento-da-empresa/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Coluna do Heródoto

Os partidos políticos 
são capitaneados por 
poucos. É raro um 
debate no Congresso 
Nacional onde se 
discute planos de 
governo. 

Geralmente os parla-
mentares são mo-
vidos por lobbies 

poderosos e generosos 
para bancar as campanhas 
eleitorais. É comum nas 
cidades do interior do Brasil 
e nos bairros periféricos das 
grandes cidades, a figura do 
cabo eleitoral. Até o nome 
lembra a hierarquia regional 
onde o líder maior é chama-
do de coronel. Herança dos 
tempos antigos. 

Os cabos eleitorais tem o 
maior interesse na reeleição 
do político local, ou alguém 
que ele indique, geralmente 
de sua família. Afinal de-
fendem os seus empregos  
pagos com o dinheiro dos 
impostos. Eles se desdo-
bram em conseguir votos e 
não poupam nem mesmo o 
trabalho de copiar o resul-
tado das urnas para atestar 
se aqueles que prometeram 
apoiar o seu candidato cum-
priram o que barganharam. 

Churrascos, pequenos 
presentes, apresentações 
para hospitais públicos, fu-
rar uma fila para obter uma 
casa em algum bairro popu-
lar, entre outras coisas. Mas 
o que o eleitor gosta mesmo 
é receber algum dinheiro. E 
ele não falta. Dia de eleição 
é dia de festa e para isso é 
preciso ter caminhões que 
possam transportar o gado, 
ou melhor o eleitor até a 
seção eleitoral.

Não se sabe exatamente 
o que os partidos políticos 
defendem. Um deles é ca-
rimbado como defensor da 
oligarquia rural, os grandes 
proprietários de terras. A 
agricultura representa o 
principal item da pauta das 
exportações e garante os 
dólares na balança comer-
cial. Outro se diz defensor 
dos trabalhadores urbanos, 
especialmente os operários. 

Seus dirigentes se man-
tém no controle da buro-
cracia partidária e sindical. 
Estão na oposição de qual-
quer governo que não diga 
claramente que defende 
um aumento do salário mí-
nimo e ações públicas que 

proponham uma divisão 
mais igualitária da renda e 
a diminuição da distância 
entre os ricos e os pobres. 
Não sabem como isso pode 
ser efetivado, mas é uma 
narrativa popular. 

Um dos presidentes mais 
populares da história da 
república é oriundo desse 
núcleo político. Resta o par-
tido que se auto denomina 
defensor do liberalismo, 
do livre mercado, e não 
assume abertamente que é 
um aglomerado de direita. 
Financia campanhas pela 
família, contra o aborto, 
apoio à religião e combate 
a qualquer manifestação 
que se assemelhe ao credo 
comunista.

Há um festival de criação 
de partidos. Além dos 14 
registrados, há pelo menos 
mais 83 na lista de espera 
para a legalização. Todavia 
são poucos os partidos de 
alcance realmente nacional. 
Durante um bom tempo da 
história da república eles 
eram organizações regio-
nais. O poder executivo está 
de olho nas manifestações 
populares contra o governo. 

Grandes passeatas de 
estudantes eclodem nas 
principais cidades lideradas 
pelos estudantes. O poder 
discricionário é ativado mais 
uma vez. A linha dura do 
grupo que tomou o poder 
em 1964 não quer permitir 
a posse dos eleitos se vierem 
da oposição. O presidente 
Castelo Branco, acossado 
pela ala radical, para evitar 
sua destituição da presi-
dência da república acata 
a imposição de mais um ato 
institucional. Desta vez ele 
extingue todos os partidos 
políticos e cria apenas dois 
ARENA e MDB. 

Mais uma vez o critério 
de estar na situação ou 
oposição nada tem a ver 
com programas partidários. 
Os políticos aderem a um 
ou outro de acordo com as 
suas conveniências locais. 
O bipartidarismo é criado 
de cima para baixo. Nada 
tem a ver com o sistema 
americano ou britânico. 

A diferença é que desta 
vez o poder real está nas 
mãos do grupo civil e militar 
que derrubou o presidente 
constitucional João Goulart.

(*) - É jornalista do `Portal R7,  
Record News e  Nova Brasil fm  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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News@TI
Clara é convidada a participar do 5º Pitchday 
da XP Ventures

@A XP Ventures, braço direito da XP Inc. para relacionamento com 
startups ligadas a investimentos e tecnologia, realizou seu quinto 

PitchDay, um espaço para apresentação de novas soluções e tendências de 
mercado para o Brasil. O objetivo desta edição foi conhecer startups com 
soluções em serviços financeiros que estejam alinhados estrategicamente 
com a XP Inc. Entre as cinco startups selecionadas para o evento, a Clara, 
plataforma de gestão de despesas empresariais através de cartões de crédito 
corporativo ligados a uma plataforma que permite ao gestor acompanhar 
as despesas da empresa em tempo real, foi convidada pela XP Ventures 
para apresentar sua solução e explicar sua estratégia de expansão para 
o Brasil, prevista para acontecer até o fim do ano. “Ficamos contentes 
com a oportunidade de apresentar nossa empresa para a XP e para o 
mercado. Esse interesse mostra nosso potencial de atrair investidores 
ao oferecer uma solução corporativa atraente para o mercado brasileiro”, 
aponta Layon Costa, que esteve à frente da Clara durante a apresentação 
(https://www.youtube.com/watch?v=uKoAKtKJX58.).

Petrobras lança desafio na RoboCup Brasil 2021

@A Petrobras patrocina a RoboCup Brasil, o maior evento relacio-
nado à robótica do país, com dois mil estudantes inscritos, e lança 

o Desafio de Robótica Petrobras, com objetivo estimular o estudo e o 
desenvolvimento de autônomos voadores e inteligentes (drones). O 
evento será no formato online, de 11 a 16 de outubro, com acesso gratuito 
e transmitido ao vivo no canal da Competição Brasileira de Robótica 
(CBR) e da RoboCup Brasil no Youtube. O desafio simula atividades 
em ambiente de exploração e transporte de petróleo e gás natural e foi 
desenvolvido pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petro-
bras (Cenpes) com a RoboCup Brasil. A Petrobras apoia também dois 
eventos paralelos à Robocup Brasil, a Olimpíada Brasileira de Robótica 
e a Mostra Nacional de Robótica. Assim como a competição brasileira, 
eles são etapas da Robocup internacional, uma das maiores disputas 
internacionais do gênero (https://www.youtube.com/user/robocup2014).

Soluções Hyland Cloud na América Latina

@A Hyland, provedora líder de serviços de conteúdo com quase 
duas décadas de sucesso no fornecimento de soluções seguras 

com base na nuvem, passa a utilizar a região da AWS South America 
(São Paulo) para dar suporte à crescente demanda pelas soluções 
de serviços de conteúdo Hyland Cloud. A locação na América Latina 
oferece aos clientes e prospects uma nova opção de hospedagem 
segura para suas soluções OnBase, bem como o apoio a operações 
de negócios novas e em desenvolvimento. Esta aliança agora oferece 
aos clientes da Hyland 19 locais geograficamente diversificados 
para apoiar suas operações comerciais, de qualquer lugar (https://
www.hyland.com/en/company/partner-program/strategic-alliance-
-partners/aws).

Congresso online ensina roteiro e criação a 
estudantes e público em geral

@De 18 a 28 de outubro, grandes nomes da produção audiovi-
sual nacional – como o ator, diretor, roteirista e co-fundador 

do portal dos Fundos Gregório Duvivier; a ex-CEO do Porta dos 
Fundos, com mais de 29 longa-metragens e de 200 filmes publici-
tários no currículo, e vencedora do Emmy Internacional 2019 na 
categoria "Melhor Comédia", Tereza Gonzalez; o executivo sênior 
de pós-produção na Amazon Studios, Juca Diaz; o diretor de fo-
tografia e, atualmente, responsável pelo visual do “Greg News” 
da HBO, Alexandre Ramos; e o roteirista, diretor e empresário do 
ramo do entretenimento brasileiro, Rafael Dragaud – vão ensinar 
como produzir um curta-metragem em oito aulas de diferentes 
temas. Os interessados podem se inscrever nos cursos que mais se 
identificarem ou em todos. Os que assistirem a pelo menos quatro 
aulas ganharão certificado de conclusão ao final do congresso. As 
vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRiKhu082rW3iK
DC7aY3nziwCKhfPXDCPKa7m85GcYTRsy7g/viewform.

ricardosouza@netjen.com.br

Inteligência Artificial:  
os riscos de não regular

Não há dúvidas sobre a característica disruptiva da Inteligência Artificial e a quantidade de críticas, 
questionamentos e dúvidas sobre o projeto de Lei do uso da inteligência artificial (PL 21/2020) que será analisado 
pelo Senado é prova inconteste disto.

Nelson Mitsuo Shimabukuro (*)

A Inteligência Artificial tem o potencial ainda 
maior que a Internet em termos de trans-
formação. É uma camada construída sobre 

a Internet, entretanto, com mais inteligência e 
o mais preocupante: autonomia, portanto mais 
crítica e impactante.

A Internet teve seu Marco Legal sancionado 
em 23 de abril de 2014, pela lei N°12.965/2014 
e ainda é alvo de polêmicas. Imagina uma tec-
nologia como a Inteligência Artificial, que está 
num estágio ainda inicial?

Neste caso, Bill Gates alertou em 2015 que 
"primeiro as máquinas farão muitas atividades 
para nós e não serão superinteligentes. O que 
pode ser positivo se gerenciarmos bem. Algumas 
décadas depois, entretanto, a inteligência será 
forte o suficiente para ser uma preocupação".

Diante deste alerta, devemos ficar preocu-
pados ou não? Regular ou deixar o mercado se 
autorregular?

Talvez estejamos longe de algo realmente 
preocupante, mas o fato é que vários eventos 
negativos e polêmicos têm rondado o uso da 
Inteligência Artificial recentemente e nos faz 
aumentar o alerta sobre o uso organizado e 
controlado de tais tecnologias.

Questões relacionadas com ética e justiça, 
permanecem como sendo uma área bastante 
nebulosa para o uso da Inteligência Artificial.

Abaixo alguns casos emblemáticos e pro-
blemáticos:

- Desprezo de humanos: depois de 24hs de 
"aprendizado" através de interações com huma-
nos, Tay, o mais avançado chatbot da Microsoft, 
declarou, no Twitter: "Hitler estava correto em 
odiar judeus". Foi retirado imediatamente do ar.

- Ferramenta tendenciosa de Recrutamento: se 
você é mulher procurando uma posição técnica na 
Amazon, suas chances são extremamente baixas. 
A empresa, que desde 2014 estava construindo um 
software para automatizar o processo de análise 
de currículos, em 2015 abandonou esta estratégia.

- Fatalidade com carro autônomo Uber: 18 de 
março de 2018 será recordado como o dia da 
primeira fatalidade de um pedestre envolvendo 
um carro autônomo. Elaine Herzberg foi atrope-
lada por um veículo de teste do Uber enquanto 
atravessava uma rodovia de quatro pistas.

- Inteligência Artificial contra o câncer pode 
matar pacientes: outra falha custou US﹩ 62 
milhões, quantia dispendida pela IBM ao desen-
volver um sistema para tratar câncer. A solução 
de acordo com o médico do Hospital Jupiter na 
Flórida foi um fracasso completo. Watson da IBM 
recomendava dar aos pacientes uma série de 
medicamentos que poderiam agravar a enfer-
midade. Múltiplos casos de terapias arriscadas 
e erradas foram sugeridas, alertando médicos 
especializados e clientes.

- Reconhecimento Facial pode ser engana-
do por máscara: aconteceu com o Iphone X. 
O sistema da Apple, apesar de sofisticado e 

- Saúde: 89% dos pacientes nos Estados 
Unidos recorrem ao Google antes de irem ao 
médico e os resultados do autodiagnóstico 
tornam-se assustadores. Assistentes de en-
fermagens virtuais previnem tais esforços ilu-
sórios. Um bom exemplo de assistente virtual 
de enfermagem é a "Molly", visualizada como 
um avatar, provê suporte remoto coletando 
informações de peso, pressão sanguínea e 
outros parâmetros coletados, aparelhos de 
monitoramento, além de agendar consulta com 
o médico. Estes tipos de assistentes virtuais 
contam com uma ótima aceitação, na qual 65% 
dos pacientes se sentem mais confortáveis em 
receber instruções deles.

Mesmo com os avanços significativos, a 
amplitude dos riscos que já se mostram bem 
preocupantes, assim como, os riscos de médio 
e longo prazo de se perder o controle sobre a 
autonomia da inteligência artificial

Não só no Brasil a regulamentação da Inte-
ligência Artificial é polêmica. Na Europa, foi 
lançada a regulamentação em 21 de abril de 
2021 e continua causando muitas discussões 
acaloradas mesmo depois de mais de dois anos 
de início da discussões.

A proposta europeia é mais rígida do que a 
inicialmente proposta no Brasil, que tem mais 
caráter norteador do que regulador.

O Brasil avaliou a iniciativa europeia com 
o LGPD e talvez um bom caminho seria 
considerar também visões interessantes da 
União Europeia, que por exemplo considera 
e classifica os Sistemas de Inteligência Arti-
ficial em três categorias: banidos, alto risco 
e baixo risco.

Além de proteger a sociedade em si dos males 
potenciais provenientes do desenvolvimento e 
utilização desenfreada de tal tecnologia dentro 
do território nacional, a regulação também visa 
defender a sociedade brasileira dos impactos 
advindos de outras nações, nas quais os limites 
éticos e de justiça para o uso da inteligência 
artificial não são claros.

Regular e evitar a expansão das decisões ten-
denciosas e errôneas na velocidade das máquinas 
é fundamental.

(*) - É engenheiro elétrico, mestre em Administração, 
especialista em Tecnologia da Informação e 

Telecomunicações e professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie Alphaville.
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capaz de criar uma visualização 3D e prever 
ajustes ao utilizar maquiagem ou óculos, foi 
burlado por um homem de negócios do Vietnã 
que colocou "olhos" 2D em uma máscara 3D 
e assim conseguiu acessar o celular. O custo 
para a confecção da máscara foi de 200 dólares 
e a simulação dos olhos foi feito através da 
impressão de figuras infravermelho no papel. 
Apesar de ter derrotado o sistema, não se 
conseguiu replicar o processo.

- Robôs perdem empregos para humanos: 
o primeiro revolucionário Hotel HENN-NA 
abriu suas portas no Japão em 2015. Todos 
os empregados do hotel eram robôs, desde 
os atendentes de balcão até limpeza e atendi-
mento de quarto. Entretanto, as reclamações 
acumularam: frequentemente paravam de 
funcionar, incapazes de oferecer respostas 
adequadas aos hospedes, e os atendentes de 
quarto frequentemente assustavam clientes 
à noite ao interpretar erroneamente o ronco 
com o comando de acordar. O hotel finalmente 
decidiu substituir a equipe de robôs por hu-
manos depois de anos de esforços, alegando 
que vão retornar aos laboratórios e reestudar 
o que pode ser feito.

Por outro lado, avanços positivos também 
devem ser considerados:

- Agricultura: em uma parceria entre Microsoft 
e United Phosphorous (UPL), o maior produtor 
indiano de agroquímicos, foi criado um APP 
de Predição de Risco de Praga baseado em 
Inteligência Artificial e Machine Learning para 
analisar antecipadamente o risco do ataque de 
pragas. Agricultores recebem alertas por meio 
do celular, notificando se suas plantações es-
tão em risco de ataque de pragas baseado nas 
condições do tempo e o estágio do cultivo. O 
aplicativo também recomenda a data de plantio, 
preparação da terra, preparação de sementes e 
profundidade do plantio e outras funcionalidades 
aos agricultores, o que resultou em aumento de 
30% de produtividade na média.

- Atendimento ao consumidor: um banco 
proeminente na Inglaterra habilitou um chatbot 
a atender 8 milhões de clientes de seu mobile 
banking. A plataforma Azure Kubernets Service 
(AKS) permitiu ao banco o acesso ágil por seus 
engenheiros, que desenvolveram aplicações e 
produtos agilmente. Como resultado permitiu 
o atendimento 33% mais rápido e a resolução 
de aproximadamente 50% dos problemas pelo 
chatbot.

Populos lança SmartClient para workplaces em 
parceria com a Positivo Servers & Solutions

Com o objetivo de preen-
cher uma lacuna de mercado, 
provendo soluções completas 
de virtualização, da infraestru-
tura aos terminais, a Populos 
 - empresa especializada em End 
User Computing, Infraestrutura 
e Cloud - firmou parceria com 
a  Positivo Servers & Solutions 
– empresa especializada na 
produção e comercialização de 
servidores, storages, mini PCs e 
demais soluções de infraestru-
tura de TI - para desenvolver o 
Populos SmartClient Positivo. 
A plataforma, voltada à melhor 
experiência do usuário, chega 

ao mercado para absorver dife-
rentes cargas de trabalho com 
alto desempenho, facilidade de 
acesso a arquivos e aplicações 
críticas com total segurança de 
rede, em cloud ou no datacenter.

O Populos SmartClient Positivo 
vem com Windows IoT instalado. 
Além disso é totalmente aderente 
às soluções Citrix para áreas de tra-
balho, gestão e suporte, incluindo 
relatórios gerenciais e analíticos. 
Também funciona com periféricos 
como câmeras, scanners, e impres-
soras, entre outros, por portas USB 
2.0, 3.0 e tipo C; além de entradas 
de HDMI e cartão SD.
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de software, a Helpper está com inscrições abertas para o Helpper 
Origins, um curso gratuito voltado para a formação de profissionais de 
desenvolvimento de softwares. Ele é destinado a pessoas que desejam 
acelerar, dar um start ou mesmo migrar sua carreira para o mundo da 
tecnologia. Serão disponibilizadas 50 vagas e ao final do treinamento 
no mínimo dez alunos que apresentarem o melhor desempenho serão 
contratados pela empresa. As inscrições podem ser feitas pelo site (www.
helpper.com.br), e o treinamento será realizado de 25 de outubro a 23 
de dezembro, totalmente online. 

E - Tecnologias Sustentáveis  
Biotecnologia, economia azul, finanças verdes, energias renováveis e 
mercados de carbono são os temas da 3ª edição do GreenTech América 
Latina, programa de seleção e desenvolvimento de startups com tecno-
logias que despoluem ou reduzem a emissão de gases de efeito estufa 
na região, realizado pela Build From Scratch (BFS), em parceria com a 
Green Innovation Group A/S. O evento ocorre de 22 a 24 de novembro, 
mas as inscrições para criadores de soluções já estão abertas. Em 2020, 
participaram da construção do fundo de 3 bilhões de Euros promovido 
pelo governo dinamarquês para investir no tema. Já a BFS foca no 
financiamento do desenvolvimento sustentável para novos negócios, 
como startups, pequenas e médias empresas e novos projetos. Saiba 
mais em: (https://www.greentechamericalatina.com/).

F - Impressão 3D
Surgindo com a proposta de revolucionar diversos setores da economia, 
a impressão 3D, técnica que antigamente era cara e lenta, evoluiu e tem 
ganhado cada vez mais espaço no país. De acordo com o relatório “O 
Futuro do Trabalho 2018”, produzido pelo Fórum Econômico Mundial, 
49% das empresas brasileiras pretendem investir em impressão 3D até 
2022. É nesse sentido que a startup nordestina Fix it, que desenvolve 
soluções para procedimentos de fraturas e na recuperação de casos 
pós-cirúrgicos, faz parte das empresas que apostam na inovação, sendo 
a única startup da América Latina a oferecer um modelo de negócio 
rentável com impressão 3D para imobilizar e tratar membros do corpo 
que sofreram lesões ou fraturas. Saiba mais em: (www.usefixit.com.br).

G - Young Women 
A CFA Society Brazil anuncia a abertura das inscrições para a segunda 
edição do Young Women in Investment. O programa é voltado para 
mulheres universitárias interessadas em atuar no mercado financeiro. 

A - Capacitação para Mães 
Segundo a FGV, após 24 meses quase metade das mulheres que tiram 
licença-maternidade são demitidas. Pensando na urgência da geração 
de renda destas mães, a B2Mamy e a Trakto se juntaram para criar o 
projeto Trakteiras, que busca causar transformação e impactar a vida de 
mães capacitando-as para profissões no mundo do marketing digital. O 
grande objetivo do projeto é a capacitação digital como transformação de 
vidas, tendo como público alvo mães, afetadas também pela pandemia, 
mas principalmente aquelas que encontraram desafios de reinserção no 
mercado de trabalho após a maternidade. As inscrições e mais informa-
ções no site: (https://www.b2mamyeplace.com.br/).

B - Evento de Geotecnologia
A Imagem Geosistemas – distribuidora oficial no Brasil da empresa 
norte-americana Esri – promove, no próximo dia 21, o Gov Summit 
2021, que falará sobre o uso da inteligência geográfica na gestão públi-
ca de diferentes regiões do país. O evento, que acontece pela segunda 
vez consecutiva, será transmitido de forma online, das 11h às 17h, e 
contará com a participação de especialistas da Imagem Geosistemas e 
da Esri, apresentando casos de sucesso de prefeituras e governos de 
Estados brasileiros, como  São Paulo e Rio de Janeiro, que adotaram o 
Sistema ArcGIS como ferramenta de transformação digital.  As vagas 
são limitadas e o cadastro é gratuito, podendo ser feito pelo link (https://
materiais.img.com.br/gov-summit-2021/).

C - Curso sobre Indústria 4.0 
A Tract ian, empresa que oferece um dos mais modernos sistemas online 
de manutenção de equipamentos do mercado, combinando sensores 
de monitoramento com software de análise de rotina das máquinas, 
oferece oportunidade para quem quer se especializar no mercado da 
manutenção de equipamentos. A partir do próximo dia 25 tem início o 
curso Intensivão - Indústria 4.0 na Manutenção, capacitação gratuita 
e online, aberta ao público que tem interesse neste tipo de conteúdo. 
Os interessados terão acesso a um conteúdo completo, desenvolvido e 
ministrado por especialistas do mercado e por profissionais de grandes 
empresas nacionais e internacionais. As inscrições estão abertas e podem 
ser feitas no site (www.tractian.com/intensivao).. 

D - Formação de Desenvolvedores
Com o objetivo de preparar profissionais de alto nível através do trei-
namento imersivo em um ambiente dinâmico que é o de uma fábrica 

O curso de alto padrão é gratuito e objetiva capacitar jovens mulheres, 
que serão inseridas no mercado financeiro mais preparadas e confiantes 
para enfrentar os desafios da área. Elas ainda participarão de um pro-
grama de estágio remunerado após cumprirem a carga horária mínima 
do treinamento. O estágio terá a duração mínima de seis meses e será 
realizado em uma das instituições parceiras nas cidades de São Paulo e 
do Rio de Janeiro. A candidata deve estar se formando entre os meses de 
dezembro de 2022 a dezembro de 2024 no ensino superior. Inscrições: 
(https://youwin.org.br/).

H -  Supermercado em Casa
O supermercado Justo, 100% digital, anuncia sua entrada no mercado 
brasileiro, o primeiro da América Latina, com o propósito de usar a 
tecnologia e os dados para promover o comércio justo, estimular o 
consumo de produtos mais frescos, comercializar sob o uso consciente 
de recursos e oferecer um atendimento personalizado com atenção 
aos detalhes raramente visto. Ao eliminar os intermediários e manter a 
operação 100% digital, a empresa opera com produtos de produtores 
locais, os capacitando e dando-lhes acesso para vender seus produtos 
online. A empresa conta com equipe de entrega e centros de distribuição 
próprios. Estarão disponíveis: orgânicos, incluindo frutas, verduras, 
legumes, carnes e peixes sempre frescos, bebidas, itens de despensa, 
higiene pessoal e beleza, casa e limpeza. Saiba mais em: (https://www.
linkedin.com/company/justoinc/). 

I - Medicamentos mais Vendidos
Segundo levantamento realizado pelo Farmácias APP, aplicativo de ven-
das online de saúde e beleza, antidepressivos estão na primeira posição 
dos medicamentos mais vendidos durante o 1° semestre de 2021, o que 
representa um aumento de 14,1% em comparação com esse mesmo 
período no ano passado. Embora o peso das vendas totais seja menor, 
no comparativo com 2020, antidepressivos ainda representam 3,8% dos 
itens vendidos no canal. Quanto aos produtos voltados para o sistema 
nervoso, em comparação com o ano anterior, o estudo aponta um cres-
cimento de 14%. No canal farma, o valor representa 13,2% das vendas, 
ficando atrás de produtos para o sistema digestivo e cuidados e higiene 
pessoal. Fonte e outras informações: (www.farmaciasapp.com.br).

J - Têxteis e Roupas 
O comércio nacional de tecidos, vestuário e calçados subiu 11,1%, 
em doze meses. Acumula em 2021, até agosto, alta de 28,1%, na 
comparação com o mesmo período de 2020. O volume de vendas, 
em relação ao mesmo mês de 2019, antes da pandemia, portanto, 
encontra-se 3% abaixo. Por outro lado, frente ao mês de agosto do 
ano passado, está 2,15% acima, informa a Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). No comércio exterior, as 
importações do setor, no acumulado de janeiro a setembro de 2021, 
foram de US$ 3,75 bilhões, o que representa aumento de 18,86% 
sobre o mesmo período de 2020. As exportações alcançaram US$ 
760,9 milhões, com crescimento de 30,13%. 

Monstros da economia 
voltam a assombrar 

brasileiros

A economia brasileira 
tem uma “fauna” 
própria, bastante 
simbólica e muito 
popular. Quem não 
associa o leão ao 
imposto de renda? O 
que dizer do dragão 
da inflação? 

Esse animal imaginário 
com apetite para juros 
altos e preços estra-

tosféricos que já atormentou 
gerações despertou com dispo-
sição renovada para ameaçar 
o orçamento doméstico, minar 
o poder de compra e compro-
meter os planos do consumidor 
para o futuro. Professor da 
Universidade de Harvard, nos 
Estados Unidos, o economis-
ta Nicholas Gregory Mankiw 
define a inflação desta forma: 

“Aumento generalizado do 
preço médio de produtos e 
serviços em um determinado 
intervalo de tempo”. Trocando 
em notas menores, a inflação é 
a alteração (aumento) no valor 
de determinado bem ou serviço 
dentro de um curto ou médio 
prazo. Entre os anos 1980 e 
1990, o dragão da inflação es-
capou de todos os domadores 
econômicos e provocou estra-
gos sem precedentes no país. 

Nesse período, foram colo-
cados em prática sete planos 
econômicos que se mostraram 
insuficientes – e por vezes 
inócuos – para conter a voraci-
dade do “monstro”. Em 1994, a 
partir do Plano Real, o dragão 
recolheu-se para um longo co-
chilo. Mas em 2020, a fome do 
dragão, novamente despertou e 
pôde ser medida pelo IPCA. O 
índice que aponta a variação do 
custo de vida médio de famílias 
brasileiras com renda mensal 
entre 1 e 40 salários mínimos, 
fechou em alta de 4,52%. 

Em abril de 2021, o Painel de 
Indicadores do IBGE indicou 
uma inflação de 0,31%, com 
6,76% no acumulado de 12 
meses. Em agosto, a mordida 
foi ainda mais vigorosa: 0,89%, 
a maior em 19 anos. O acumu-
lado do ano chegou a 9,30%. O 
surgimento da inflação – ou o 
aumento do apetite do dragão – 
está associado a vários fatores. 
Os economistas costumam des-
tacar entre as causas a chamada 
“lei da oferta e da demanda”. 

É quando os consumidores 
estão dispostos a gastar mais 

e têm recursos para fazer isso. 
Logo, é natural que os preços 
subam. Há ainda a diminui-
ção da oferta, que aumenta 
os preços para quem vai ao 
supermercado. Também os 
fatores naturais, como a seca, 
amargam o valor dos alimentos 
para o consumidor final. Os 
pesos pesados da inflação no 
bolso do consumidor em agosto 
deste ano foram muitos. 

Mas merecem destaque a 
moradia, os transportes, pu-
xados pelos combustíveis, o 
gás de cozinha, as contas de 
luz, os alimentos e as bebidas. 
Sobre os alimentos, vale a pena 
observar também os fatores ex-
ternos que contribuíram para 
o patamar elevado de preços. 
E aqui se incluem o aumento 
do dólar e a ampliação da de-
manda por produtos agrícolas 
no mercado internacional, que 
também interferiu no aumento 
dos valores.

O controle da inflação de-
pende de soluções públicas. A 
vacinação, por exemplo, é fun-
damental para que a economia 
retome sua rotina produtiva. 
Também o aumento da taxa 
Selic, medida que o Banco 
Central vem utilizando, causa 
desaquecimento da demanda 
e, potencialmente, “acalma” 
a inflação. As soluções pes-
soais, da mesma forma, são 
fundamentais em tempos 
inflacionários. A primeira re-
solução consiste em ajustar o 
orçamento doméstico mensal, 
cortando da lista itens menos 
importantes para não compro-
meter o salário. 

Quando a necessidade, mãe 
de todas as soluções, pede 
um complemento de renda, 
recomenda-se avaliar todas as 
opções que representem traba-
lho extra com possibilidade de 
ganhos. Os investimentos em 
ativos que garantam retorno 
acima da inflação devem ser 
observados com critério e, 
sempre que possível, sob a 
orientação de um especialis-
ta. O consumidor brasileiro, 
definitivamente, não quer a 
inflação corroendo os sonhos 
presentes e os planos futuros. 

Mas à medida que o dragão 
teima em se tornar um “bicho 
de estimação” no país, é pre-
ciso vigiá-lo, precavendo-se 
de sua mordida em todas as 
decisões que tomarmos no 
dia a dia.

(*) - É diretora de Negócios da Sicredi 
Iguaçu PR/SC/SP.

Márcia Helfenstein Koch (*)

Angra 1, primeira usina nuclear 
brasileira, entrou em operação em 
1985 e Angra 2 começou a funcio-
nar em 2001. Ao todo, a energia 
gerada pelas duas usinas abastece 
uma região com cerca de 3 mi-
lhões de pessoas, o equivalente 
às populações de Belo Horizonte 
e de Vitória juntas. As vantagens 
da energia nuclear são: o custo 
mais barato se comparado com as 
termoelétricas e ausência de riscos 
relacionados com os problemas 
climáticos, como ocorre com as 
hidrelétricas 

“As usinas nucleares geram ener-
gia o tempo todo ao longo do ano e 
não dependem de fatores naturais. 
A crise hídrica mostrou em 2001 
a importância da energia nuclear 
quando entrou em operação An-
gra 2, coincidentemente no final 
de 2000, início de 2001. Agora, 
nesse momento, uma entrada de 
Angra 3 seria muito positiva para 
a gestão da crise”, disse o presi-
dente da Eletronuclear, Leonam 
Guimarães.

A expectativa é de que a retoma-
da da construção da usina ocorra 
ainda este ano. Angra 3 entrará em 
operação em 2026. Ela vai gerar 
energia suficiente para abastecer 
4,5 milhões de brasileiros, o que 
representa 60% dos habitantes do 
Rio de Janeiro. Além da retomada 
da construção de Angra 3, o gover-
no federal também está investindo 

A energia gerada pelas usinas Angra 1 e 
Angra 2 abastece uma região com cerca 
de 3 milhões de pessoas, o equivalente 
às populações de Belo Horizonte e de 

Vitória juntas.
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Segundo a Pesquisa 
Mensal de Serviços 
(PMS), divulgada 

hoje (14), no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o 
setor acumula alta de 
6,5% em cinco meses e 
encontra-se 4,6% acima 
do patamar de fevereiro 
de 2020, ou seja, do pe-
ríodo pré-pandemia da 
Covid-19.

O volume de serviços 
também se expandiu na 
comparação com agosto 
do ano passado (16,7%), 

Receita dos serviços teve alta de 20,7% 
em relação a agosto de 2020.
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Aumentou a venda de seguros 
contra risco cibernético

A arrecadação dos seguros de riscos 
cibernéticos alcançou R$ 64,352 milhões 
no acumulado de janeiro a agosto, no 
Brasil, indicando alta de 161,3% em rela-
ção ao mesmo período de 2020, quando 
a receita foi de R$ 24,216 milhões. Em 
razão do aumento dos ataques de hackers 
contra empresas e pessoas, as vendas 
de seguros contra riscos cibernéticos 
no país movimentaram, somente no 
mês de julho, mais de R$ 9,5 milhões, 
volume 213,7% superior ao observado 
no mesmo mês de 2020.

O coordenador de Linhas Financeiras 
da Federação Nacional de Seguros Ge-
rais (Fenseg), Gustavo Galrão, estimou 
que esse mercado deve encerrar 2021 
com cerca de R$ 101,774 milhões de 
prêmios. “Isso vai equivaler a um cres-
cimento de 136% anual. É um marco 
interessante. Vai superar R$ 100 milhões 
de prêmios”, informou. O seguro de 
riscos cibernéticos ainda é um mercado 
recente e pequeno no Brasil, mas vem 
crescendo muito e tem potencial de se 
tornar forte no país: “a expectativa é 
de que o crescimento siga vertiginoso 
para os próximos anos, pois a demanda 
é grande”, concluiu. 

Gustavo Galrão explica que a demanda 
pelos seguros de riscos cibernéticos vem 
aumentando na medida em que crescem 
os ataques hackers às empresas. “Isso dá 
um cenário de agravo do sinistro muito 
forte”. O objetivo das seguradoras é 
transferir esse risco das empresas para 
elas. Mas, para se preservarem, as se-
guradoras têm estratégias e política de 
aceitação do risco. No ataque conhecido 
como ransomware, as empresas são 
ameaçadas muitas vezes a pagar cifras 
milionárias, com risco, inclusive, de parar 
de funcionar por um período (ABr).

Serviços atingem maior patamar 
desde novembro de 2015

O setor de serviços teve um crescimento de 0,5% em volume na passagem de julho para agosto. Foi a 
quinta alta consecutiva do indicador, que atingiu o maior nível desde novembro de 2015

informação e comunica-
ção (1,2%), transportes 
(1,1%), serviços presta-
dos às famílias (4,1%) e 
outros serviços (1,5%).

A única queda veio dos 
serviços profissionais, 
administrativos e comple-
mentares, que recuaram 
0,4% no período. A receita 
nominal dos serviços teve 
altas de 1% na compara-
ção com julho deste ano, 
de 20,7% em relação a 
agosto de 2020, de 13,5% 
no acumulado do ano e de 
6,6% no acumulado de 12 
meses (ABr).

no acumulado do ano 
(11,5%) e no acumulado 
de 12 meses (5,1%). Qua-

tro das cinco atividades 
de serviços tiveram alta 
de julho para agosto: 

Futuro da energia: nuclear, eólica 
e solar para diversificar matriz

em outras fontes de energia, como 
a eólica e a solar. 

Segundo o Ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, 
o objetivo é aumentar a diver-
sificação da matriz energética 
brasileira. Atualmente, 60% da 
energia utilizada no país vem das 
hidrelétricas. Bento Albuquerque 
acredita que, em 2030, esta de-
pendência vai ser reduzida para, 
no máximo, 49%. A energia eólica 
é responsável por quase 11% do 
consumo brasileiro e deve chegar 
a 13,6% em 2025. Já a solar re-
presenta 2% da matriz energética 
do país e deve encerrar este ano 
perto dos 3% (ABr).



Profissionais de 
cibersegurança: 

pouca oferta e cada vez 
mais demanda

A adaptação ao 
mundo digital nunca 
se fez tão presente e 
necessária em nossas 
vidas

Por conta da pandemia 
que atinge o Brasil 
há mais de um ano, o 

espaço físico de atuação das 
empresas se ampliou, com 
funcionários espalhados 
pelo país em suas casas em 
esquema de home-office. 
Essa fragmentação de onde 
é feito o trabalho ocasionou 
também um aumento expo-
nencial dos ciberataques, 
cada vez mais variados e 
difíceis de serem pegos. 

Em janeiro deste ano 
tivemos o susto de desco-
brir que dados (como CPF, 
números de celular e de 
benefícios como o Bolsa 
Família, por exemplo) de 
mais de 221 milhões de bra-
sileiros, inclusive pessoas já 
falecidas, foram vazados na 
web e vendidos por e para 
cibercriminosos.

Ainda sobre a venda de da-
dos sensíveis nas camadas 
mais profundas da internet, 
como a deep e dark web, foi 
detectada no final de março 
uma campanha de phishing 
de senhas que afetou mais 
de 500 mil pessoas, de 
órgãos federais, estaduais, 
empresas privadas e setores 
da indústria, entre outros.

A necessidade de se-
gurança da informação 
reforçada, para empresas 
e também para pessoas 
físicas, é urgente. Dados do 
MIT, publicados no Journal 
of Data and Information 
Quality, mostram um assus-
tador crescimento de 493% 
nos vazamentos de dados no 
Brasil. Ainda falando sobre 
nosso país, ele lidera uma 
lista com outros 64 países 
em número de vazamentos 
de dados de cartões de 
crédito e débito.

Mas como podemos mu-
dar essa realidade? O ca-
minho, que apenas agora 
começa a ser mais seguido 
no Brasil e no mundo, é o 
investimento e capacitação 
em profissionais da seguran-
ça da informação. Em maio 

de 2020, o ISC (Intelligence 
Service Center) mostrou 
que o mundo inteiro contava 
apenas com 2,8 milhões de 
profissionais em ciberse-
gurança, com o gap entre 
profissionais/empresas aqui 
na América Latina sendo de 
600 mil.

No Brasil, mesmo com es-
ses altos índices de ataques 
virtuais, a adesão ainda é 
baixa. Segundo a pesquisa 
“Percepção do Risco Ciber-
nético na América Latina em 
tempos de COVID-19”, feita 
pela consultoria de riscos e 
seguros Marsh, 56% das em-
presas nacionais afirmaram 
gastar menos do que 10% de 
seu orçamento de TI com 
cibersegurança.

Ainda que a procura por 
esse tipo de profissional es-
teja crescendo nos últimos 
tempos, pelos motivos já 
citados, de aumento de ata-
ques virtuais e necessidade 
segurança digital reforçada, 
a oferta profissionalizante 
ainda está longe do ideal. 
São poucas as universidades 
no Brasil que oferecem Gra-
duação em Segurança da 
Informação, o que faz com 
que muitos desses profissio-
nais sejam autodidatas, ou 
usem outras certificações 
para trabalhar.

O investimento em capa-
citação e contratação de 
especialistas em segurança 
digital traz mais confiança 
ao ambiente de trabalho. 
Ainda de acordo com a 
ISC, para que as empresas 
no mundo tenham equipes 
fortes em segurança da 
informação, o aumento do 
número de profissionais 
nessa área teria que ser de 
145%. 

Olhar com atenção a essa 
área do mundo digital é o 
caminho para um melhor e 
mais seguro uso do espaço 
virtual, que se tornou parte 
indissociável da nossa roti-
na, seja pessoalmente ou no 
trabalho. Hoje em dia, toda 
empresa quer e precisa de 
um profissional de ciberse-
gurança para poder chamar 
de seu.

(*) - É CEO da ISH Tecnologia 
(https://ish.com.br).

Rodrigo Dessaune (*)
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Teletrabalho, home office 
ou modelo híbrido são ex-
pressões que se tornaram 
parte da rotina de milhões 
de pessoas em todo o mun-
do, durante a pandemia. 
No entanto, fica a dúvida: o 
que muda para as empresas 
que decidirem adotar um 
desses formatos? Para a 
especialista em direito para 
startups, Lorena Lage, do 
Lage & Oliveira Advogados, 
é importante esclarecer 
que o que é chamado po-
pularmente como “Home 
Office”, é definido como 
“Teletrabalho” na CLT. 

O teletrabalho se carac-
teriza pela possibilidade de 
trabalho de forma majoritá-
ria fora das dependências 
da empresa. “Nada mais é 
do que poder realizar seu 
serviço fora do ambiente da 
empresa, utilizando tecno-
logias de informação e co-
municação para se manter 
vinculado ao empregador, 
ainda que pontualmente 
haja a necessidade de ir 
até a sede da empresa”, 
explica Lorena.Já o mo-
delo de trabalho híbrido 
representa a junção de 
duas formas de trabalho, 
na qual é permitido tanto o 
trabalho presencial quanto 
o remoto. 

A forma de funcionamen-
to do híbrido pode variar 
de acordo com as regras 
da organização. Algumas 
empresas permitem sema-
nas seguidas de trabalho 
em home office, já outras 
optam por fazer essa divi-
são, intercalando semana 
a semana ou em dias al-
ternados. “A legislação tra-
balhista não tem nenhum 
dispositivo que fale sobre o 
trabalho híbrido. Contudo, 
ela versa sobre o teletra-
balho e podemos utilizá-lo 
para regulamentar e enten-
der qual o enquadramento 
adequado do formato que a 
empresa pretende adotar”, 
diz a advogada. 

Porém, Lorena orienta a 
estruturação adequada do 

A forma de funcionamento do híbrido pode variar de acordo 
com as regras da organização.

A tecnologia tem ajuda-
do também milhares 
de empreendedores 

a se comunicar com seus 
clientes - sendo o principal 
canal de atendimento de 
muitos e-commerces. 

De acordo com levanta-
mento da Loja Integrada, 
cerca de 75% dos pequenos 
e médios lojistas usam o 
aplicativo como canal direto 
de vendas com seus clientes 
- além da loja virtual. 

Com isso, quase 68% 
dos lojistas afirmam usar o 
Whatsapp como principal 
ferramenta de atendimen-
to ao cliente, seguido pelo 
Instagram (15%) e do e-mail 
(5,6%).A pesquisa foi reali-
zada com 3060 lojistas virtu-
ais de todo o país durante o 
mês de maio e junho de 2021 
por meio de questionário na 
internet. Para Gustavo Ru-
chaud, diretor de marketing 
da Loja Integrada, o Whatsa-
pp se tornou uma ferramenta 
essencial na vida dos lojistas 
virtuais, não só na hora de 
vender, mas também de 
realizar o pós-venda.

“Por ser gratuito, o app 
está no celular de quase 
todos os brasileiros. Para 
o empreendedor, uma das 
principais vantagens de usar 
a ferramenta é poder criar 
campanhas e ações promo-

Cerca de 68% dos lojistas afirmam usar o Whatsapp como 
principal ferramenta de atendimento ao cliente.

Romulo de Paula (*) 
  
À frente de uma empresa que 

tem nos serviços de Tecnologia 
da Informação sua especiali-
dade, a procura por projetos 
de desenvolvimento de maior 
complexidade representa um 
termômetro do nível de confian-
ça do mercado no crescimento 
dos negócios e, de certa forma, 
na economia em geral.

Há alguns meses, quando 
ainda vivíamos o auge das inde-
finições trazidas pela pandemia 
e a vacinação no Brasil evoluía 
lentamente, era evidente o 
receio das empresas por este 
tipo de projeto - que envolve in-
vestimentos consideráveis e um 
maior compromisso com o for-
necedor -, ainda que a urgência 
da transformação digital dentro 
das empresas fosse evidente.

Hoje, estou seguro em apon-
tar que a aceleração da vaci-
nação do Brasil, o otimismo 
em relação ao combate à 
pandemia e as razoavelmente 
boas perspectivas para a eco-
nomia - apesar da intensa crise 
política vivida pelo país - vêm 
contribuindo para que as em-
presas tenham a confiança de 
fazer investimentos de médio 
e grande portes em desenvol-
vimento de TI.

Além de ser um cenário inte-

ressante para fornecedor, por 
ser um serviço com bom valor 
agregado, quem ganha mais ao 
optar por projetos de desenvol-
vimento é o cliente. Isso porque 
a expertise do fornecedor na 
identificação das demandas, o 
planejamento, a condução das 
fases por parte dos gestores, a 
alocação dos “squads” com os 
conhecimentos necessários e o 
acompanhamento das entregas, 
levando em considerações os 
SLAs acordados, fazem toda a 
diferença.

A empresa contratada, que 
deve ser bem selecionada, se 
responsabiliza por todas as 
partes do processo, dando aos 
gestores do cliente a liberdade 
para usar seu tempo em outras 
atividades. Não apenas a per-
cepção do contratante será 
excelente, quanto o produto 
final, certamente, também. 
O “aquecimento” da procura 
por projetos é um ótimo sinal 
para o mercado de TI de uma 
forma geral. 

Que continue assim rumo 
a uma retomada sólida e que 
impacte positivamente e todos 
os elos dessa cadeia, tão impor-
tante para a economia e geração 
de empregos em nosso país.

 
(*) - É sócio e diretor comercial da ART 
IT, empresa especializada em soluções 

e serviços de TI.

Amazon flexibiliza 
volta aos escritórios 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Enquanto a pandemia parece 

dar sinais de que está chegando ao 
fim, os sinais acerca de como será 
a volta aos escritórios são contra-
ditórios. No exterior e também no 
Brasil, há notícias de que grandes 
empresas, como o Google, estão 
adquirindo áreas de escritórios; 
por outro lado, alguns afirmam 
que o home office veio para ficar. 
O que não há é certeza acerca 
de como essa volta acontecerá. 
Enquanto isso, os envolvidos com 
o assunto devem continuar obser-
vando o que vem acontecendo, 
especialmente nas grandes em-
presas. A Amazon, por exemplo, 
acaba de anunciar que permitirá 
que gestores e suas equipes 
decidam com que frequência as 
equipes poderão trabalhar remo-
tamente. Assim como a Apple, o 
Facebook e o Google, a empresa 
havia determinado recentemente 
que seus funcionários voltariam 
aos escritórios no início de 2022, 
onde deveriam dar expediente 
ao menos três dias por semana. 

Reconhecendo a complexi-
dade do assunto, a empresa 
decidiu agora adotar uma abor-
dagem mais flexível: seu CEO, 
Andy Jassy, disse aos funcio-
nários, por email, que algumas 
equipes poderão continuar 
trabalhando principalmente de 
forma remota, outras de forma 
híbrida e que outras trabalharão 
basicamente a partir dos escritó-
rios, ficando a decisão por conta 
dos gestores de cada uma, que 
deverão discutir e planejar o 
assunto com seus funcionários. 

A Amazon acredita que a 
maioria das equipes precisará 
de algumas semanas para desen-
volver seus respectivos planos, 
que deverão ser informados à 
empresa, clientes e parceiros 
de negócios, em detalhe, antes 
de 3 de janeiro, que é a data que 
a empresa havia anteriormente 
definido como a da volta de seus 
funcionários aos escritórios. 

Dar autonomia aos times pare-
ce ser o plano mais razoável até 
o momento, ao menos para em-
presas que tem pessoal espalhado 
por diversos pontos, levando em 
conta que taxas de vacinação e 
número de casos variam muito 
de localidade para localidade, e 
que ainda é difícil prever como 
a pandemia continuará a evoluir. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Maioria dos pequenos e médios 
lojistas virtuais vende pelo Whatsapp
O Whatsapp é um dos aplicativos mais utilizados pelos brasileiros. O app de mensagens tem 120 
milhões de usuários ativos no Brasil e 1,5 bilhão no mundo
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integrando os canais de 
comunicação e venda, 
oferecendo ao cliente a 
comodidade de poder 
comprar e se relacionar 
pelo app do Whatsapp - 
mas não deixando esta 
ferramenta como único 
canal. Investir na divul-
gação da loja em outras 
plataformas, como o 
Google e Youtube, pode 
manter a loja funcio-
nando e vendendo. 

 3) Invista em novos ca-
nais - Para Ruchaud, 
o empreendedor não 
deve ser refém de 
apenas um canal e 
deve apostar sempre 
em novas formas de 
engajar seu cliente. O 
uso do Telegram, por 
exemplo, tem crescido 
bastante no Brasil,fun-
ciona perfeitamente 
para divulgação de 
negócios. Outra dica 
é investir em canais 
de comunicação pró-
prios - quando estamos 
falando de e-commer-
ce - por meio de um 
chatbot ou recursos 
que permitam o chat 
com os consumido-
res. - Fonte e outras 
informações: (www.
lojaintegrada.com.br).

cionais que são enviadas 
de forma automática. Além 
disso, com o app é possível 
verificar métricas e realizar 
um atendimento quase que 
em tempo real. Com a ins-
tabilidade, os lojistas irão 
precisar fazer um balanço de 
suas vendas, dando um su-
porte e retorno aos clientes 
por outros canais também”. 

O especialista deu três 
dicas para orientar os empre-
endedores a driblar o apagão 
digital destes apps: 
 1) Relacionamento em 

primeiro lugar - Ins-
tabilidades acontecem 
e por isso se comuni-
car com seu cliente 
é fundamental. Por 
mais que o contato seja 

direto pelo Whatsapp 
é preciso humanizar 
essa comunicação e 
criar padrões de aten-
dimento, que devem 
estar relacionados à 
cultura da marca. Além 
disso, criar uma co-
municação por e-mail 
pode ser uma forma 
de formalizar os pro-
cessos. Neste caso, 
uma dica é comunicar 
seus clientes sobre a 
instabilidade e deixar 
outras formas de con-
tato disponíveis até 
que a situação seja 
regularizada. 

 2) Aposte na sua loja 
virtual - O melhor 
caminho é usar a base 

Retomada dos projetos é ótimo 
sinal para o mercado de TI

E agora? O que fazer com as 
equipes em home office?

formato de teletrabalho para 
que a dispensa de utilização 
de ponto seja utilizada, tal 
como permitido pela legis-
lação, tão somente quando 
de fato a forma de trabalho 
estiver de acordo com o esta-
belecido para o teletrabalho, 
nos termos da legislação. “O 
empregador possui o poder 
de decidir como serão de-
senvolvidas as atividades do 
empregado decorrente do 
contrato de trabalho, bem 
como controlar e disciplinar 
o trabalho de acordo com 
os objetivos da empresa. E, 
ainda, estabelecer os dias 
ou ocasiões que o mesmo 
deverá comparecer presen-
cialmente na organização”, 
ressalta.

O mais importante é que 
tanto o colaborador quanto 
a empresa concordem com 
a modalidade escolhida. A 
decisão deve ser registrada 
por meio de um contrato 
de trabalho ou aditivo (uma 
complementação ao contra-
to inicial, quando houver 
a modificação durante o 
curso de trabalho). “Caso 
a empresa queira mudar o 
regime de teletrabalho para 
presencial, o colaborador 
deve ser avisado com 15 
dias de antecedência. Esse 
é o tempo necessário para 
a transição. Igualmente, 
também deve ser assinado 
um novo aditivo contratual, 
estipulando a mudança”, 
reforça a advogada.

No artigo 62 da CLT, é 
determinado que o cola-
borador, na modalidade 
de teletrabalho, não está 
submetido ao controle de 
jornada e, por consequên-
cia, não possui gratificação 
por trabalhar em eventuais 
horas extras. “Na CLT 
também há a definição de 
que os custos com o tele-
trabalho para o exercício 
das atividades do colabo-
rador, sejam quais forem, 
deverão ter a definição no 
contrato de trabalho quan-
to à responsabilidade do 
empregado ou do empre-
gador e, caso sejam arca-
dos pelo empregador, não 
integrarão a remuneração 
do empregado”, destaca a 
especialista.

Para o teletrabalho, o 
empregador não precisa 
controlar a jornada de 
trabalho e a hora extra do 
colaborador, mas precisa 
se certificar de que não 
está havendo excesso de 
trabalho e orientar quanto 
às normas de saúde e segu-
rança para realização das 
atividades. “Nesse sen-
tido, o home office pode 
ser executado por um 
colaborador que tenha um 
contrato de teletrabalho 
estabelecido e que, em sua 
casa, prestará os serviços 
acordados”, aconselha 
Lorena. Fonte e outras 
informações: (www.lage-
eoliveira.adv.br).
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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de outubro de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, 
sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de regis-
trar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência da conversão de 
27.311.156 (vinte e sete milhões, trezentas e onze mil, cento e cinquenta e seis) ações ordinárias de emissão da Com-
panhia, na razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, conforme homologado pelo Conselho de Ad-
ministração em reuniões realizadas em 25 de fevereiro de 2021 e 03 de agosto de 2021; (ii) reforma parcial do artigo 
33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de excluir a menção à Resolução CMN nº 3.198, de 27 
de maio de 2004, conforme alterada; (iii) reforma parcial dos artigos 24, ‘b’ e ‘p’ e artigo 34 do Estatuto Social da Com-
panhia, a fi m de alterar a nomenclatura do “Comitê de Pessoas e Remuneração” para “Comitê de Remuneração, Pes-
soas e Cultura”; (iv) eleição de Marco Antonio Antunes como membro do Conselho de Administração da Companhia, 
com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de de-
zembro de 2021; e (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. 
Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administra-
ção e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias 
a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social da 
Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação 
do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acer-
ca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia 
destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: o Acio-
nista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionis-
ta, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida repre-
sentação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como 
o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste item, 
deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procurador: 
as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos padrões disponi-
bilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 
6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e de-
mais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma melhor orga-
nização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entre-
gues à Companhia até o dia 28 de outubro de 2021, nos termos descritos no Manual.

São Paulo, 09 de outubro de 2021.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de outubro de 2021, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 
102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 28, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, a fi m de 
prever que, caso um membro da Diretoria complete 62 (sessenta e dois) anos de idade durante a vigência do seu man-
dato, (a) deverá ser substituído em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercício social em que referido 
diretor tiver completado 62 (sessenta e dois) anos e (b) o diretor a ser substituído permanecerá no exercício de seu car-
go até a posse de seu substituto; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a reforma mencio-
nada acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da 
Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes 
às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede 
social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites 
da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A parti-
cipação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalha-
das acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Com-
panhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: 
o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo 
acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devi-
da representação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, 
bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos 
neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por 
Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos pa-
drões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 
da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procu-
ração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma me-
lhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam 
entregues à Companhia até o dia 28 de outubro de 2021, nos termos descritos no Manual.

São Paulo, 09 de outubro de 2021.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Processo nº 1104187-09.2018.8.26.0100. A Dra. Raquel Machado 
Carleial de Andrade, Juíza de Direito da 20ªVC do Foro da Capital SP. Faz Saber a Chique Bem 
Cosméticos Eirelli EPP, CNPJ Nº 20.259.105/0001-77 que lhes foi proposta ação de Monitória por 
G.A. Brasil Representação Eireli, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.412,40 (Outubro/ 
2018), referente aos cheques de Nº 000122, Nº 000123, e Nº 000124, datados de 24/08/2015, 
vencidos e não pagos, devidamente atualizado e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente embargos monitórios, sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertido de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 21/05/2021.  

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ n°. 61.490.561/0001-00
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 31 Dezembro 2019.
Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que, direta ou indiretamente, nos deram apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 30 de Setembro de 2021.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$ 1)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$ 1)
Capital Reservas Reservas Ajuste de Avaliação Ações em Lucros Total
Social de Lucros de Capital Patrimonial Tesouraria Acumulados

Saldo em 31/12/2018 323.999.528 323.999.202 - 1.319.957 (30.488.230) - 618.830.457
Ajustes de Exercícios anteriores - - - - - (1.336.052) (1.336.052)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - 103.889 - - 103.889
Compensação de Prejuízos Acumulados - (1.336.052) - - - 1.336.052 -
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 51.735.401 51.735.401
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 2.586.770 - - - (2.586.770) -
Aumento de Capital Social 25.900.000 - - - - (25.900.000) -
Reserva para Investimentos e Capital de Giro - 19.548.358 - - - (19.548.358) -
Dividendos - - - - - (3.700.273) (3.700.273)
Saldo em 31/12/2019 349.899.528 344.798.278 - 1.423.846 (30.488.230) - 665.633.422
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - 512.547 - - 512.547
Outros Resultados Abrangentes - - 5.452.823 - - - 5.452.823
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 61.275.736 61.275.736
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 3.063.787 - - - (3.063.787) -
Aumento de Capital Social 9.411.351 - - - - (9.411.351) -
Reserva para Investimentos e Capital de Giro - 48.800.598 - - - (48.800.598) -
Dividendos - (196.320.000) - - - - (196.320.000)
Saldo em 31/12/2020 359.310.879 200.342.663 5.452.823 1.936.393 (30.488.230) - 536.554.528

ATIVO 2020 2019
Circulante 724.374.502 663.548.505
Caixa e Equivalentes de Caixa 21.730.595 4.732.129
Clientes 272.165.307 209.269.637
Estoque 404.143.085 405.017.644
Impostos a Recuperar 5.662.363 12.210.169
Outros Créditos 20.673.152 32.318.926
Não Circulante 330.422.186 292.134.625
Depósitos Judiciais 3.127.164 2.608.829
Créditos Controladas e Coligadas 16.787.538 31.037.454
Tributos a Recuperar 932.464 4.151.374
Outros Créditos 64.359 64.359
Investimentos 161.140.724 240.935.499
Imobilizado 15.760.068 12.174.265
Intangível 132.609.868 1.162.845
Direito de Uso 131.658.388 -
Outros 951.481 1.162.845
Diferido - -
Total 1.054.796.688 955.683.130

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019
Circulante 402.693.519 259.018.801
Empréstimos e Financiamentos 100.449.195 36.196.678
Fornecedores 236.535.127 152.184.172
Salários e Obrigações Sociais 13.138.054 11.556.826
Impostos à Recolher 12.800.088 5.193.078
Outras Obrigações 21.027.381 53.888.047
Financiamento por Arrendamento 18.743.674 -
Exigível a Longo Prazo 115.548.641 31.030.907
Empréstimos e Financiamentos - 1.100.000
Débitos Controladas e Coligadas - 29.930.907
Financiamento por Arrendamento 115.548.641 -
Patrimônio Líquido 536.554.528 665.633.422
Capital Social 359.310.879 349.899.528
Reservas de Lucros 200.342.663 344.798.278
Reserva de Capital 5.452.823 -
Ajuste Avaliação Patrimonial 1.936.393 1.423.846
Ações em Tesouraria (30.488.230) (30.488.230)
Total 1.054.796.688 955.683.130

Demonstração do Resultado para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$ 1)

2020 2019
Receita Operacional Bruta 1.860.852.630 1.737.012.004
Impostos e Deduções da Receita Bruta (163.093.052) (155.301.295)
Receita Operacional Líquida 1.697.759.578 1.581.710.709
Custo de Vendas e Serviços (1.371.428.962) (1.312.678.407)
Lucro Bruto 326.330.616 269.032.302
( Despesas ) Receitas Operacionais (219.955.433) (206.337.121)
Despesas com Vendas (82.454.155) (84.076.795)

Demonstração do Fluxo de Caixa para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$ 1)

2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 61.275.736 51.735.401
Despesas (Receitas) que não afetaram o Caixa
Ajustes de Exercícios Anteriores - (1.336.052)
Perda na Alienação de Venda de Investimento 15.850.159 -
Depreciação e Amortização 1.853.756 3.387.901
Amortização de direito de uso 23.506.396 -
Baixa de Imobilizado, Intangível e Diferido 11.459.020 107.101
Equivalência Patrimonial (16.990.247) (28.001.425)
Amortização Relacionamento Clientes e
Clausula não Concorrência - PPA 493.958 1.177.651

Amortização do Ágio 5.393.319 -
Lucro Operacional Bruto Antes
Mudanças Capital de Giro 102.842.097 27.070.577

Variação de Ativos e Passivos Operacionais
Clientes (62.895.670) (2.239.242)
Estoques 874.559 (57.919.225)
Impostos a Recuperar 9.766.716 8.076.913
Outros Créditos 11.645.774 24.740.058
Fornecedores 84.350.955 (12.523.224)
Salários e Obrigações Sociais 1.581.228 312.096
Impostos a Recolher 7.607.010 (4.419.891)
Outras Obrigações (33.793.612) 1.007.655
Total da Variação de Ativos e
Passivos Operacionais 19.136.960 (42.964.860)

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
Operacionais 121.979.057 (15.894.283)

Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimentos

Aquisição Imobilizado e Intangível (16.687.213) (8.855.108)
Juros sobre Arrendamento Mercantíl 3.104.056 -
Redução de Investimentos 81.095.907 (538.661)
Aquisição de Investimento (99.999) -
Compra de Ações - -
Dividendos Recebidos 949.991 2.160.221
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
de Investimentos 68.362.742 (7.233.548)

Fluxo de Caixa das Atividades de
Financiamentos

Depósitos Judiciais (518.335) (418.879)
Créditos Controladas e Coligadas 14.249.917 85.150
Outros Créditos - 6.601
Empréstimos e Financiamentos 63.152.517 8.377.277
Débitos Controladas e Coligadas (29.930.907) 16.398.393
Pagamento de Dividendos (196.320.000) (3.700.273)
Pagamento de passivo por arrendamento (23.976.525) -
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
de Financiamentos (173.343.333) 20.748.270

Aumento (redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa 16.998.466 (2.379.561)

Caixa e Equivalentes de Caixa
– No Início do Exercício 4.732.129 7.111.690

Caixa e Equivalentes de Caixa
– No Final do Exercício 21.730.595 4.732.129

Aumento (redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa 16.998.466 (2.379.561)

A Diretoria: Fábio dos Santos Domingos Cezário (Contador) CRC 1SP299263/O-4

Despesas Administrativas e Gerais (181.956.494) (175.063.981)
Despesas Financeiras (44.344.563) (45.104.882)
Receitas Financeiras 65.172.664 58.158.743
Outras Receitas 23.627.115 39.749.794
Lucro Operacional 106.375.183 62.695.181
Outras Receitas e Despesas (25.529.790) 137.873
Lucro Antes dos Impostos 80.845.393 62.833.054
Imposto de Renda e Contribuição Social (19.569.657) (11.097.653)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 61.275.736 51.735.401
Lucro Líquido por Ação ( Em R$ ) 3.559 3.005

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Ata de Reunião de Diretoria
Data, hora e local: 02 de janeiro de 2021, às 9hrs, na sede social da Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), localizada
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. Presença: Membros da Direto-
ria, abaixo assinados, incluídas as participações telefônicas. Mesa: Tabajara Bertelli Costa - Presidente. Ana Paula
Santoro Coria - Secretária. Ordem do dia e Deliberação: 1. Os Diretores tomaram conhecimento da carta de renúncia
apresentada pelo Sr. José Vianna Sampaio Neto, em 02 de janeiro de 2021, ao cargo de Diretor que exerce nesta Com-
panhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020. O Sr. José Vianna Sampaio
Neto ressaltou que a renúncia teria efeitos a partir desta data, não exercendo mais as atividades relacionadas ao cargo de
Diretor da companhia. a. Diante da carta de renúncia apresentada, os Diretores externaram votos de agradecimento pela
dedicação do Diretor Superintendente, que ora renuncia, no desempenho de suas funções. 2. Os Diretores aprovaram, por
fim, a eleição do Sr. Daniel Baring, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.223.452-
SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 330.707.048-75, para o cargo de Diretor da Companhia a partir desta data. a. O manda-
to do Sr. Daniel Baring como Diretor inicia-se nessa data e vigorará pelo prazo remanescente dos demais membros da
Diretoria em exercício, qual seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinará os documentos
de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. b. Con-
sultado anteriormente, o Sr. Daniel Baring declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as
atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concor-
rentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não têm interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o
artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida
e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria presentes. aa) Tabajara Bertelli Costa, na qualidade de Presidente e
Presidente da Mesa; Ana Paula Santoro Coria, na qualidade de Diretora e Secretária da Mesa; André Luiz Pedro
Bregion, Aurélio Antonio Mendes Pereira, José Vianna Sampaio Neto, Guilherme Simão Darezzo Netto e Ricardo
Colpo na qualidade de Diretores. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Ana Paula Santoro
Coria - Secretária da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número
257.363/21-0 em 02.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2021 - Data, Hora e Local: 13/09/2021, às 
10:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. Convocação: Edital publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 03, 04 e 09/09/2021. 
Presença: Acionistas representando mais de 3/4 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: A assembleia deliberou, 
por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Os 
acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1) Eleger para o cargo 
de Diretor Sem Designação Específica, até nova eleição a realizar-se em 2023, o Sr. Luiz Césio de Souza 
Caetano Alves, brasileiro, casado sob o regime da separação parcial de bens, engenheiro, portador da cédula 
de identidade RG nº 816.933-IPF/RJ, e do CPF sob o nº 260.679.867-87, residente e domiciliado na Avenida 
Marechal Câmara, 160, sala 618, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro (CEP: 20020-907). O diretor eleito, 
em anexo específico, apresenta declaração de desimpedimento. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.- São 
Paulo, 13 de setembro de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - 
Secretário. Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Begônias Participações Ltda, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Nenúfares Participações Sociedade Anônima, p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Maria Luisa dos Santos Giorgi. A presente 
é cópia fiel da original. São Paulo, 13 de setembro de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 476.750/21-0 em 04/10/2021.

Balanço Patrimonial (R$)     31/12/2020     31/12/2019
Ativo/Circulante 1.401.276 4.190.155
Caixa e Equivalentes de Caixa 441.618 2.411.462
Clientes 365.738 799.979
Estoques/Almoxarifado 63.637 96.296
Impostos a Recuperar 247.472 631.698
Adiantamentos 275.552 207.558
Despesas do Exercício Seguinte 7.259 43.162
Não Circulante 12.100.540 14.219.043
Realizável a Longo Prazo 5.092.329 7.243.710
Imobilizado e Intangivel liquido 7.008.211 6.975.333
Total do Ativo 13.501.816 18.409.198

Demonstrações de Resultados (R$)     31/12/2020     31/12/2019
Receita Líquida Operacional 4.090.599 14.844.339
Custo das Vendas (251.183) (879.743)
Lucro Bruto 3.839.416 13.964.596
Despesas Administrativas e Vendas (6.463.222) (11.765.282)
Despesas Tributárias/Outras (804.934) (798.434)
Efeitos Financeiros Líquidos 15.269 (367.136)
Resultado antes das provisões (3.413.471) 1.033.744
Provisão Contribuição Social - (257.979)
Provisão Imposto de Renda - (101.513)
Lucro (prejuizo) Líquido do Exercício (3.413.471) 674.252

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2020. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimento e informações que se fizerem necessárias.

Castor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/A
C.N.P.J. (MF) 02.238.702/0001-33

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial (R$)     31/12/2020     31/12/2019
Passivo/Circulante 1.284.508 2.115.988
Fornecedores 160.365 315.320
Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias 203.227 631.743
Obrigações Tributarias 59.499 465.966
Provisões Diversas/Adiantamentos 297.495 217.325
Fundo de Reserva 563.922 485.634
Não Circulante 113.984 80.723
Exigivel a Longo Prazo 113.984 80.723
Patrimônio Líquido 12.103.324 16.212.487
Capital 11.700.000 11.700.000
Reserva Legal 694.096 694.096
Reservas de Lucros (290.772) 3.818.391
Total Passivo+Patrimônio Líquido 13.501.816 18.409.198

Demonstração do Fluxo de Caixa (R$) 31/12/2020 31/12/2019
Resultado do Exercício (3.413.471) 674.252
Ajustes Exercicios Anteriores (55.152) 636.960
+ Depreciações/Amortizações/Ajustes 729.209 809.834
Lucro Ajustado (2.739.414) 2.121.046
(Aumento) ou Redução dos Ativos Operacionais 774.679 (153.446)
Aumento ou (Redução) dos Passivos Operacionais (798.219) 565.154
Caixa Líquido Atividades Operacionais (2.762.954) 2.532.754
Variação no Imobilizado e Intangível (762.092) (1.423.801)
Caixa Líquido Atividades Investimentos (762.092) (1.423.801)
Pagamento de Juros Dividendos Acionistas (640.540) (518.399)
Variação Contas Correntes Acionistas 2.195.740 (1.519.140)
Caixa Líquido Atividades Investimentos 1.555.200 (2.037.539)
Redução no saldo de caixa
  e equivalente de caixa (1.969.846) (928.586)
Caixa e Equivalentes (Início do Período) 2.411.462 3.340.048
Caixa e Equivalentes (Final do Período) 441.616 2.411.462
Variação Liquida Caixa e Equivalente (1.969.846) (928.586)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R$)
Histórico                                         .           Capital Reserva legal Reserva de Lucros Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018 11.700.000 644.146 3.561.162 15.905.308
Resultado do exercício - - 674.252 674.252
Ajustes de Exercicios Anteriores - - 636.960 636.960
Distribuição de dividendos - - (518.399) (518.399)
Transferencia para Fundo de Reserva - - (485.634) (485.634)
Transferencia para Reserva Legal - 49.950 (49.950) -
Saldo em 31/12/2019 11.700.000 694.096 3.818.391 16.212.487
Resultado do Exercicio - - (3.413.471) (3.413.471)
Ajustes de Exercicios Anteriores - - (55.152) (55.152)
Distribuição de Dividendos - - (640.540) (640.540)
Saldo em 31/12/2020 11.700.000 694.096 (290.772) 12.103.324

Demonstração dos Resultados Abrangentes    31/12/2020    31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício (3.413.471) 674.252
Outros resultados abrangentes (55.152) 151.326
Resultados Abrangentes (3.468.623) 825.578

As Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Explicativas na íntegra, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Exam Assessoria Contábil e Fiscal S/S -CRC -SP-022454/O-0

José Orálio Carra - Contador Matriz - CRC 1SP 135.311/O-0

Rodrigo Carvalho Silva - Contador Filial - CRC 1SP 291208/O-8

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 31/08/2021
Data: 31/08/2021; Horário: 13:00 horas; Local: Sede social da Cinpal Cia. Industrial de Peças para
Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88, NIRE 35.300.039.092; Publicações:) Convoca-
ção - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo
124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana secretariada por
mim Giancarlo Arduini; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social: Ordem do dia
e deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de
Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações
Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre às Demonstrações Contábeis
em 31/12/2019 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria: Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e Empresas & Negócios do dia 05 de maio de 2021 - Aprovados por unanimidade com abstenção dos
legalmente impedidos; b) Destinação do resultado à disposição da Assembleia: b-1) Destinação do valor de
R$ 610.136,35 (seiscentos e dez mil, cento e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) para o fundo de
reserva legal; b-2) O saldo de lucro de R$ 11.592.590,71 (onze milhões, quinhentos e noventa e dois mil,
quinhentos e noventa reais e setenta e um centavos) será transferido para reserva estatutária; c) Fixação
dos honorários da Diretoria: Os honorários globais mensais da diretoria da sociedade eleita pelo Conselho
de Administração em reunião realizada em 29/07/2021 para o próximo mandato foram fixados em
R$ 181.889,16 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), valor base
de junho de 2021, e serão corrigidos e reajustados nas mesmas proporções salariais que forem concedidos
coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas épocas em que estes eventos ocorrerem,
cujas atribuições de valores individualmente será objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser con-
vocada especialmente para esta finalidade. c) Instalação do Conselho Fiscal: a pedido dos acionistas
Alessandro Arduini e Giancarlo Arduini foi instalado o conselho fiscal nos termos do Artigo 31 do Estatuto
Social. Foram eleitos os Srs. Fabricio Santos Debortoli, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 3.573.560 - SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob nº 027.664.219-80, com endereço na
Cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 407, nº 11.326; (ii) Luiz Alberto de Castro
Falleiros, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.855.739-5 - SSP /SP,
inscrito no CPF/ME sob nº 024.351.768-80, residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo, com escritório na rua Riachuelo, 460, sala 1002; e (iii). Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
nº 033.201.118-68, com endereço na Cidade de Leme, Estado de São Paulo, na Rua João Roberto
Sacchi, nº 159, CEP 13.633-411. Em seguida foi fixada para os senhores Conselheiros a verba honorá-
ria global de R$ 18.189,00 (dezoito mil, cento e oitenta e nove reais) que corresponde a 10% (dez por
cento) da média dos diretores estatutários da sociedade e será distribuída entre os Conselheiros eleito
na proporção de 1/3 (hum terço) a cada um deles. Os membros do Conselho Fiscal eleitos declaram
que aceitam os cargos para os quais foram eleitos com as remunerações que lhes foram atribuídas.
Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente franqueou a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratu-
ra da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
Taboão da Serra, 31 de agosto de 2021. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa;
Giancarlo Arduini - Secretário da Mesa, Alessandro Arduini, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa
Bosellini - p.p. Dr.Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC-p.p.Giancarlo Arduini, Julia Dora Antonia
Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, ZEAF-Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio
Administrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra,
31 de agosto de 2021. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Giancarlo Arduini - Secretário
da mesa. JUCESP nº 454.474/21-0 em 21/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Impulsionado pelo atual 
momento da economia, 
o comércio exterior não 
para de bater recordes. 
De acordo com dados de 
setembro divulgados pelo 
Ministério da Economia, 
as exportações subiram 
36,9%, já as importações 
tiveram alta parecida, de 
36,4%. E se engana quem 
pensa que a movimentação 
foi feita apenas por grandes 
companhias. Números do 
Sebrae apontam que 40% 
de pequenas e médias 
empresas realizam expor-
tações. 

Para Fábio Pizzamiglio, 
diretor da Efficienza, em-
presa de assessoria para 
negócios internacionais, a 
importação ou exportação 
pode mudar a realidade 
de uma pequena ou média 
empresa. “É inegável que, 
a partir da decisão por 
importar ou exportar, os 
empresários podem ver 
os seus negócios avançar 
significativamente. Um 
exemplo claro disso é na 
importação de máquinas, 
com o objetivo de baratear 
o custo dos produtos. Nes-
ses casos, a empresa passa 
a ter um aumento em sua 
produção”. 

Entretanto, o executivo 
ressaltou a importância de 
um bom planejamento no 
momento da decisão pela 
exportação de produtos. 
É necessário analisar o 
momento certo, além da 
periodicidade, no caso de 
exportações. Segundo ele, 
todas essas questões pre-
cisam estar em um plano 
de ações. Um exemplo do 
impacto do comércio exte-
rior para o crescimento do 
negócio está na Fiber, em-
presa de tecidos técnicos. 

Segundo Bernardo Mi-
chelin, diretor industrial da 
empresa, os negócios inter-
nacionais sempre fizeram 
parte da organização, que 
viu um alto crescimento du-
rante o período da pande-
mia. No início, a companhia 
contava com uma equipe de 
38 pessoas, hoje já soma um 
total de 130 colaboradores. 
“Todos os equipamentos da 
produção da Fiber são im-
portados, são maquinários 
sem similares no mercado 
nacional. Parte da matéria 
prima também vem de fora. 

Quanto ao nosso produto 
final, máscaras e artigos 
esportivos, estamos expor-
tando para todo o mundo, 
para clientes e lojas Fiber 
fora do Brasil. A empresa 
nasceu e se fortaleceu com 
a importação e exporta-
ção”. Hoje a organização 
conta com a assessoria para 
negócios internacionais 
e, para Bernardo, além 
do planejamento foi ideal 
buscar uma parceria para 
a expansão do comércio 
exterior. 

O executivo completa 
afirmando que, para as 
pequenas e médias em-
presas poderem expandir, 
é fundamental buscar o 
apoio necessário, para 
focar no core business do 
negócio. “Nesse processo 
de comércio exterior, é 
importante contar com um 
parceiro que tenha exper-
tise e seja capaz de apoiar 
o crescimento da empresa. 
Como buscamos importar 
tanto maquinário quanto 
matéria prima, se fossemos 
internalizar toda essa ope-
ração, seria algo inviável”, 
finaliza Bernardo. - Fonte e 
outras informações: (www.
efficienza.com.br). 

Comércio exterior 
impulsiona 

crescimento de PMEs
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 15 de outubro de 20216

metamorworks_CANVA

Abre-se a necessidade de ter uma visão diferente de todo 
o contexto e passar a focar em outros aspectos como forma 
de evitar erros em todo o processo. Por esse motivo, algumas 
dicas devem ser observadas: 

Digitalização não é TD - Vários estudos apontam que 
as empresas estão fazendo e pretendem continuar a fazer 
investimentos em evolução tecnológica. As organizações 
apostaram todas as fichas em novas plataformas, bots para 
atendimento ao cliente, canais de venda, infraestrutura em 
cloud, inteligência artificial, entre outros. 

No entanto, nem sempre o impacto foi proporcional ao in-
vestimento. A adoção de novas tecnologias é extremamente 
importante, mas deve ser entendida como um meio para a 
implementação da transformação digital e não o fim. Além 
disso, mais do que investir em novas tecnologias, a adoção 
dessas medidas deve ser vista do ponto de vista do resultado 
trazido para a organização. 

Por exemplo, investir num bot - que virou simplesmente um 
menu de opções - não gera uma experiência diferenciada, além 
de que, provavelmente, poderia ter sido resolvido por uma 
solução mais barata. A adoção de novas tecnologias precisa 
ser balanceada com a melhoria de experiência que os clientes 
internos e externos estão percebendo. 

A transformação digital não é mais uma opção. É uma jornada que chegou e, na verdade, não irá terminar porque se trata de um 
novo modelo de pensamento baseado em adaptabilidade permanente das pessoas e das organizações. A pandemia  

ensinou as empresas, de um modo mais doloroso, a importância de estar constantemente  
atentos às mudanças e à necessidade de serem flexíveis. 

Carlos Baptista (*)  

Durante quase dois anos, a sociedade tem vivido uma 
realidade de incertezas e imprevisibilidades, sendo 
passível de compreender que as pessoas e corporações 

não estavam preparadas para essa realidade e tiveram que 
se "qualificar" para o novo tempo. Entretanto, antes mesmo 
da pandemia, algumas empresas já estavam no processo de 
transformação digital e alguns erros cometidos no passado, 
continuam sendo praticados, chegando até a se agravar neste 
momento de aceleração. 

Mas de fato quais erros têm impactado diretamente as 
corporações? Seria uma falta de apoio das lideranças? Ou 
uma desconfiança exagerada por parte dos executivos e C-
-levels? Foi uma aposta excessiva apenas na digitalização ou 
em tecnologias? São perguntas cada vez mais frequentes nas 
empresas, num esforço de tentar entender os motivos que 
levam a esses equívocos. 

Uma pesquisa feita pela Samba Digital - braço de Transfor-
mação Digital da Sambatech - aponta que cerca de 45% das 
100 empresas entrevistadas já implementaram uma estratégia 
nesse sentido. Outras 30% já desenvolvem ações para garantir 
mudanças nessa linha. Ou seja, as organizações entendem a 
importância e acreditam que precisam de uma nova aborda-
gem para o tema. 

Apesar de toda a consciência em torno dessa verdadeira 
revolução, outro levantamento mais antigo, da TEKSystems, 
aponta que a Transformação Digital dá errado em 70% das 
empresas. Esse triste resultado vai ao encontro do que se 
ouve da maioria dos profissionais, independente do nível 
hierárquico. Os colaboradores destacam como essa trans-
formação é complexa e muitas vezes demorada, mesmo com 
investimentos tão elevados. 

Inclusive, há registros de inúmeros casos de insucesso de 
implementação. Assim, a estratégia de evolução acaba por 
ser abandonada e fica na mera aplicação de tecnologias. Se 
essa referida transformação é importante, talvez até crucial 
para a sobrevivência e posicionamento dos negócios, existe 
a possibilidade de abandonar essa revolução? E por que tem 
se tornado tão complexa? 

Mudança de Mindset - Para a transformação digital ser 
efetiva e garantir uma entrega de resultados, a criatividade 
precisa ser constantemente incentivada em toda a organiza-
ção. Nos modelos de liderança tradicionais usados durante 
as últimas décadas, o método "comando e controle" e a espe-
cialização por áreas gerou crescimento para as organizações. 
Em contrapartida, esses modelos geraram pouca autonomia 
e muita dependência dentro das corporações. 

No mundo atual, onde precisamos de organizações mais 
resilientes e flexíveis, é necessário que a liderança fomente 
mais participação de todos nas estratégias e propósitos. E isso 
se aplica em todos os níveis de liderança. Algumas organiza-
ções conseguiram desenvolver um novo mindset na média 
liderança por intermédio de novas contratações ou fusões 
entre organizações, mas não mudou o da alta gestão. 

Isso acaba por travar o processo criativo e consequentemente 
atrasar a transformação e os resultados. Para que a organização 
tire os proveitos da Transformação Digital, é imprescindível 
que o novo mindset da liderança esteja em todos os níveis e 
que os egos pessoais e das áreas não prevaleçam. 

Processos ágeis - A Transformação Digital é um processo 
constante de mudança e flexibilização. Para que isso seja pos-
sível, torna-se necessário a adoção de modelos de execução 
que permitam acelerar resultados e, acima de tudo, permitam 
a experimentação. Para tal, devem ser adotadas metodologias 
como design thinking, métodos ágeis, etc, que irão conduzir 
a execução para um novo modelo. 

As organizações foram construídas com base nos princípios 
de prever e controlar. Dada a necessidade de versatilidade, 
isso deve ser revisto e avaliado de um modo diferente. Prever 
o resultado ainda é crucial, mas deve ser revisto com maior 
frequência. Existe a necessidade de ter a coragem de refa-
zer drasticamente as previsões com base nos resultados das 
experimentações. 

O mesmo acontece com o ‘controlar’. Mais do que nunca, é 
preciso medir para controlar, porém, aliando com novas mé-
tricas para um novo tipo de problema, como as de satisfação 
e comportamentais ao invés das tradicionais de produtividade 
e resultado financeiro. 

Cultura Organizacional - Para que qualquer transfor-
mação seja possível e sustentável, as pessoas precisam ser 
colocadas em primeiro lugar. Além disso, essa revolução fo-
menta a flexibilidade e, para isso, precisa abandonar o medo 
do erro para adotar a experimentação. Torna-se necessário 
desenvolver uma nova cultura organizacional, onde todos são 
incentivados a testar novas hipóteses. Dado que a estratégia 
também é compartilhada conforme referido anteriormente, 
essas hipóteses estarão alinhadas com o propósito da orga-
nização e com a estratégia. 

Dessa forma, se consegue alavancar o negócio. Isso tudo não 
significa que o erro seja banalizado. Apenas que o mesmo será 
entendido como um aprendizado. Paralelamente, também é 
importante construir um ambiente colaborativo genuíno. Pela 
colaboração, é possível acelerar resultados e reduzir riscos 
por intermédio da junção de diversas visões. A Transformação 
Digital é um processo constante e talvez possa ser simplificado 
se alguns pilares forem equilibrados simultaneamente. 

Não existe uma regra única para todas as organizações, 
nem nenhum modelo pré-definido que, se aplicado, gerará 
o melhor resultado. No entanto, existem algumas dicas que 
podem simplificar e evitar impactos financeiros sem o retorno 
esperado. 

(*) - É professor e coordenador no Núcleo de Seleção de Alunos do MBA da FIAP. 
Especialista em transformação digital, atua como diretor da A&B Consultoria e 

Desenvolvimento Humano e é co-criador do Modelo Ágil Comportamental.
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Futuro do trabalho: 
o quanto os cobots 

ajudam nessa missão
Com a tecnologia 
mais presente no dia 
a dia, uma nova era 
com termos como 
nanotecnologia, 
robótica e 
inteligência artificial 
se tornam mais 
comuns

De acordo com o rela-
tório da International 
Federation of Robotics 

(IFR), a demanda por robôs 
continua crescente em todo 
o mundo. Em 2020, mesmo 
com encolhimento das indús-
trias devido à pandemia, os 
fabricantes seguiram com a 
adoção de unidades robóticas 
tradicionais e colaborativas, 
registrando valores mais altos 
nos últimos anos. 

Na China, por exemplo, o 
número de unidades opera-
cionais de robôs tradicionais 
aumentou 21% neste ano, 
enquanto o Japão registrou 
12% e a Índia um crescimento 
de 15%. 

Já o mercado europeu teve 
acréscimo de 7% em unidades 
de robôs industriais operacio-
nais, sendo que a Alemanha 
corresponde a quase 50% de 
todas essas unidades, tendo, 
inclusive, dez vezes o estoque 
do Reino Unido. 

Essa crescente tem causado 
uma grande discussão sobre 
os impactos do mercado de 
trabalho, visto que, para a 
maioria, ao implementarem 
mais robôs, menos humanos 
serão vistos nas indústrias. 
Porém, a automação de pro-
cessos com a incorporação da 
tecnologia na rotina produtiva 
das empresas faz com que os 
funcionários, que antes ocu-
pavam cargos pouco satisfa-

tórios, perigosos, repetitivos e 
com grande comprometimen-
to da ergonomia, deixem essas 
funções para as máquinas. 

Com isso, eles conseguem 
se adequar e aprender novas 
atividades para ocupar postos 
com melhor remuneração. 
Mudanças são necessárias e 
podem ser muito positivas 
nesse sentido. Atualmente, a 
maior ameaça aos empregos 
é a incapacidade das insti-
tuições de permanecerem 
competitivas, e a automação 
oferece vantagens por meio 
de qualidade de produto 
mais alta e consistente, maior 
produção e custos gerais mais 
baixos. 

À medida que isso cresce, 
as corporações conseguem 
expandir seus negócios e 
apoiar outros empregos na 
comunidade, incluindo for-
necedores, lojas, hospitais, 
escolas e outros serviços que 
dão suporte aos trabalhadores 
locais. 

Dessa forma, concluo que as 
companhias que implementa-
rem essa evolução, contarão 
com profissionais que realizarão 
tarefas de forma mais estraté-
gica, com criatividade, e assim 
terão maior valor agregado. 

Junto disso, serão capazes 
de oferecer, devido a tec-
nologia e força dos robôs, 
mais vantagens competiti-
vas, ficando à frente de seus 
concorrentes. O mercado de 
trabalho está mudando muito 
e as pessoas precisam se adap-
tar a esses novos formatos e 
soluções inovadoras. 

Pois quem não se atualizar, 
corre grandes riscos de ficar 
para trás. Pense nisso! 

(*) - É gerente regional da Universal 
Robots na América Latina, empresa 

dinamarquesa líder na produção 
de braços robóticos industriais 

colaborativos. 

Denis Pineda (*)
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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Carol Olival (*)

Você com certeza já ouviu falar de gamificação 
mas talvez ainda não tenha considerado como essa 
técnica pode ajudar você e sua empresa

Gamificar é incorporar elementos de jogos dentro de 
processos que não sejam jogos, como atendimentos 
vendas, pós vendas, apresentações, treinamentos, 

reuniões e qualquer outro momento de interação que 
possa existir em sua empresa.

Desde a infância nós, seres humanos, jogamos. A mágica 
do jogo é incrível: ela motiva, ilumina, torna tudo divertido. 
Quando gamificamos processos tomamos emprestada essa 
magia dos jogos para transformar interações em momentos 
divertidos, competitivos, colaborativos ou de recompensa. 
Processos gamificados estimulam seus usuários para que 

eles participem voluntariamente, sem obrigatoriedade, e 
simplesmente aproveitem a jornada.

Quer ver como você já conhece a gamificação? Dá uma 
olhada no seu celular, você com certeza tem vários aplica-
tivos gamificados como Waze, aplicativos de fidelização de 
cartão de crédito, companhias aéreas, redes sociais. Lem-
bra como seu avatar vai mudando conforme você utiliza o 
Waze? É um exemplo de gamificação: quando mais você usa, 
mais o seu avatar evolui. Sabe os pontos que você recebe 
quando viaja com a sua companhia aérea favorita? Também 
são exemplos de gamificação. O “like” dos posts das redes 
sociais? Gamificação. Até mesmo aquele cartãozinho de 
papel que você recebe em lojas e restaurantes e que você 
carimba a cada visita são exemplos de gamificação. E sabe 
por que as empresas usam todas as essas técnicas? Porque 

elas funcionam! Como usuários ficamos motivados a parti-
cipar mais e mais, para ganhar selos, carimbos, descontos 
e bonificações. 

Olhe para dentro e veja como sua empresa pode se be-
neficiar com processos gamificados. Aposto com você que 
existem dezenas de oportunidades internas (treinamentos, 
impulsionamento de metas junto aos times de vendas e 
marketing, campanhas de endomarketing) e externas 
(fidelização de clientes) de implantação de processos 
gamificados que podem trazer imensos benefícios para 
sua empresa e custar quase nada. Pronto, agora é sua vez! 

Com graduação em Arquitetura, pós-graduação em Administração, 
MBA em Empreendedorismo e Inovação, com um mestrado internacional 
em Digital Marketing, Carol Olival é Community Outreach Director da Full 

Sail University, uma universidade americana que forma profissionais para 
a indústria criativa global. 

Gamificação: será que 
é para mim?

A experiência de unbo-
xing, o ato de de-
sembalar um novo 

produto, viralizou no meio 
digital e mostrou para as 
marcas que a embalagem 
do produto também é uma 
importante forma de comu-
nicação, principalmente no 
caso de compras realizadas 
pela internet. Essa tática já é 
considerada uma estratégia 
de marketing crucial para 
disseminação da marca en-
tre os públicos-alvo e novos 
consumidores. 

Além de utilizar o unbo-
xing para demonstrar cui-
dado com compradores, as 
empresas podem utilizar in-
fluenciadores para alcançar 
consumidores que, muitas 
vezes, não conhecem um 
produto ou marca. É o fa-
moso “recebidos” das redes 
sociais! Uma prática que vi-
ralizou entre as marcas foi a 
de contratar influenciadores 
para gravar vídeos abrindo 
embalagens e explicando o 
funcionamento e os benefí-
cios do produto. 

O objetivo é despertar 
o interesse dos potenciais 
consumidores que fazem 
parte da audiência do in-
fluenciador contratado que, 
a partir disso, se encantam 
pelo produto e passam a 
adquiri-lo. Parte crucial na 
experiência de unboxing 
é a embalagem, pois a en-
trega do produto é um dos 
momentos mais importantes 
para a fidelização de clientes. 
O investimento em embala-

O investimento em embalagem pode ser utilizado como marketing 
de diferenciação para aproximar a empresa do cliente.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAUL MATIAS DE JESUS SANTOS, profissão: diretor de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemar de Jesus Santos e de Maria de Fáti-
ma Matias de Jesus Santos. A pretendente: LUZIA JULIANE TEÓFELO DE OLIVEIRA, 
profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 
13/12/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Batista de Oliveira 
e de Lúcia de Figueiredo Teófelo de Oliveira.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A experiência de unboxing 
ajuda a aumentar vendas

O objetivo é despertar o interesse dos potenciais consumidores que fazem parte da audiência do 
influenciador contratado que, a partir disso, se encantam pelo produto e passam a adquiri-lo

chaveiros, squeezes, 
canetas, bottons e imãs. 
Existem outras op-
ções de brindes, como 
cupom de desconto ou 
amostra de um produto 
que combina com o que 
o cliente acabou de 
adquirir. 

 4) Nas redes sociais - 
Utilizar as redes sociais 
para tornar a experiên-
cia ainda mais próxima, 
incentivando o consu-
midor a publicar fotos 
do produto recebido 
utilizando uma hashtag 
personalizada, é uma 
ótima estratégia para 
engajar o consumidor 
e promover a marca ou 
produto. Além disso, 
também é possível 
criar um QR Code dire-
cionando para um site 
específico ou para uma 
página de promoção. 

Essas dicas fazem parte 
do ebook “Tudo o que você 
precisa para um unboxing de 
sucesso”, criado pela Printi 
para apoiar novos empreen-
dedores. Para conferir o con-
teúdo completo e ter acesso 
a novos materiais, basta con-
ferir o blog da Printi, canal 
utilizado para informar sobre 
diversos assuntos: desde 
como fazer pedidos no site 
até conteúdos inspiradores 
para que empreendedores, 
em casa ou na empresa, 
possam crescer. - Fonte e 
mais informações: (www.
printi.com.br).
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gem pode ser utilizado como 
marketing de diferenciação 
para aproximar a empresa 
do cliente. 

De acordo com uma pes-
quisa realizada anualmente 
pela MeadWestvaco Cor-
poration (MWV), 63% dos 
consumidores repetem a 
compra quando a embala-
gem se mostra funcional e 
38% são influenciados pela 
aparência dela. Confira algu-
mas dicas para um unboxing 
perfeito: 
 1) Invista em embala-

gem personalizada 
- O primeiro contato do 
cliente é com a embala-
gem e, por isso, acaba 
sendo responsável por 
despertar o interesse 
e o encantamento do 
consumidor. É um 
ponto decisivo para 
gerar novas compras e 
até mesmo conquistar 
novos clientes. 

 2) Personalize um re-
cado - Essa dica é 

fácil de colocar em 
prática. Basta enviar 
um recado impresso 
ou escrito à mão para 
os clientes. Essa é uma 
ótima maneira de de-
monstrar proximidade 
e fortalecer o relacio-
namento. Utilize ade-
sivos , carimbo , cores 
diferentes de caneta , 
tags , cartões postais e 
outros elementos que 
combinem com a loja e 
que destaquem o cui-
dado tido ao preparar 
o pedido. 

 3) Surpreenda com 
brindes - Brindes são 
opções certas para 
surpreender ainda mais 
o cliente. Uma das es-
tratégias para ter um 
unboxing de sucesso 
é o overdelivery, que é 
mais uma técnica que 
consiste em entregar 
mais do que aquilo que 
o cliente pediu ou com-
prou, como canecas, 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Com frequência ouvimos falar em Byod, 

sigla derivada da frase “Bring Your Own 
Device”. No jargão empresarial, a sigla e a 
frase traduzem a estratégia corporativa de 
permitir que o empregado utilize seu pró-
prio equipamento no ambiente de trabalho. 

Em função da pandemia, o trabalho 
remoto se tornou muito mais comum no 
ano passado. Agora, quando alguns funcio-
nários começam a retornar ao escritório, 
as empresas precisam estar cientes de que 
deve haver limitações para a prática do 
Byod, apesar dos benefícios trazidos por 
ele. Essas limitações dificultariam ataques 
de ransomware e outros malwares. 

Alerta nesse sentido foi trazido pelo 
National Cyber Security Center (NCSC), 
órgão da administração pública ameri-
cana, que detalhou certas situações em 

Byod: volta aos escritórios exige cuidados
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Há também recomendações de que to-

das as novas situações envolvendo Byod 
sejam cuidadosamente analisadas, até 
mesmo com a aplicação do conceito de 
Zero Trust (Confiança Zero), que parte 
da ideia de que, por padrão, as organiza-
ções nunca devem confiar em qualquer 
entidade interna ou externa que tente 
acessar suas redes. 

A ideia de que “é importante perma-
necermos operando, não importa a que 
custo” pode ter sido válida no início da 
pandemia, mas agora precisa ser recon-
siderada, especialmente em um momento 
em que os ataques às redes de computa-
dores se tornam cada vez mais comuns. 

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

Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

que Byod não deve ser praticado, devido 
aos riscos potenciais de segurança que 
podem surgir. Dentre outras sugestões, 
o NCSC recomenda que as permissões 
dadas a equipamentos Byod devem ser 
todas revisadas e que os mesmos não 
podem ser usados para execuções de 
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www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 15 de outubro de 20218

Em agosto de 2021 
nasceu a Lei do 
Ambiente de Negócios, 
resultado da conversão 
da Medida Provisória 
nº 1.040/21 na Lei nº 
14.195/21 trazendo 
grande expectativa de 
desburocratização no 
ambiente de negócios no 
Brasil e incentivos para 
os investidores

O Brasil atualmente 
ocupa o 124º lugar 
– no ranking Doing 

Business do Banco Mundial, 
isso preocupou bastante o 
Governo Federal uma vez 
que uma das causas dessa 
posição tão baixa no ranking 
mundial é a grande burocra-
tização da forma de fazer 
negócios, combinada com a 
alta carga tributária do país.

Assim, diante de tal cená-
rio o Governo Federal, na 
tentativa de reverter esse 
cenário, utilizou-se de um 
mecanismo excepcional e 
usou a atribuição de legislar 
através de medidas provi-
sórias criando normas que, 
mais tarde, se tornaram Lei, 
como ocorreu com a Lei do 
Ambiente de Negócios, que 
teve um motor nitidamente 
político com foco no fomento 
da economia nacional.

Uma das mudanças mais 
significativas de natureza 
societária foi a facilitação do 
procedimento de abertura 
de empresas. Agora haverá 
a possibilidade de emissão 
automática de licenças e 
alvarás de funcionamento, 
sem necessidade de análise 
por funcionários quando se 
tratar de atividades de risco 
médio, desde que o empre-
sário, sócio ou responsável 
legal pela sociedade assine 
um termo de ciência e res-
ponsabilidade.

Cada Estado, Município e o 
Distrito Federal irá estabele-
cer suas próprias normas do 
que seria a classificação de 
atividade de risco e hipótese 
de ausência de regramento 
legal. A definição será ba-
seada na classificação da 
Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim).

Outros tipos de burocracia 
como a necessidade de re-
conhecimento de firma em 
atos arquivados nas Juntas 
Comerciais e a confirmação 
de dados que já constam no 
banco de dados do Governo 
Federal são banidos pela Lei 
do Ambiente de Negócios. 
Isso significa que você não 
precisa mais comprovar 
que sua assinatura é sua 
assinatura, que seu CPF é 
seu CPF, que seu endereço 
é seu endereço, ou que você 
é você. Basta informar seus 
dados e o Banco de Dados 
Federal vai buscar suas 
informações e já abrir suas 
empresas no REDESIM.

A Lei do Ambiente de 
Negócios também altera 
importantes aspectos da Lei 
nº 6.404/76 (Lei das S/A)., 
quais sejam: (i) possibilida-
de de voto plural para uma 
ou mais classes de ações, a 
fim de permitir que acionista 
não majoritário possa con-
trolar a sociedade, salvo se 
a sociedade for controlada 
direta ou indiretamente pelo 
poder público, empresas 
públicas e as sociedades 
de economia mista e suas 
subsidiárias, (ii) aumento da 
proteção aos acionistas mi-

noritários com a modificação 
dos prazos para convocação 
da assembleia geral de acio-
nistas, que passam a ser de 
8 dias de antecedência para 
a primeira convocação e 5 
dias de antecedência para a 
segunda convocação no caso 
de S/A de capital fechado 
e 21 dias de antecedência 
para a primeira convocação 
e 8 dias de antecedência 
para a segunda convocação 
no caso de S/A de capital 
aberto, (iii) possibilidade 
da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) determinar 
o adiamento de assembleia 
geral por até 30 dias, caso 
as informações fornecidas 
sejam insuficientes para 
deliberação de ofício ou a 
pedido de qualquer acionis-
ta, (iv)  possibilidade da as-
sembleia geral de acionistas 
deliberar sobre a celebração 
de transações com partes 
relacionadas, a alienação ou 
contribuição de ativos para 
outra empresa, caso o valor 
da operação corresponda a 
mais de 50% do valor dos 
ativos totais da companhia 
apontados no último balanço 
aprovado.

Com relação às compa-
nhias abertas especifica-
mente, foram inseridos os 
parágrafos 3° e 4° no artigo 
138 da Lei das S/A, proibindo 
a acumulação dos cargos de 
presidente do conselho de 
administração e do cargo 
de diretor-presidente ou 
de principal executivo da 
companhia e possibilitando 
à CVM excepcionar essa 
regra para as companhias 
abertas com “menor porte”, 
com base nos termos de sua 
regulamentação.

Além disso, o costume e 
boas práticas de governança 
corporativa, de ter conse-
lheiros independentes, nos 
termos e nos prazos a serem 
definidos pela CVM, agora 
será obrigatório.

Por fim, o presidente 
sancionou a extinção da 
empresa individual de res-
ponsabilidade limitada (Ei-
reli), o que já era esperado, 
tendo em vista que, antes 
mesmo da criação do for-
mato de sociedade limitada 
unipessoal, instituído pela 
Lei Federal nº 13.874/19 (Lei 
da Liberdade Econômica) o 
formato Eireli já estava em 
desuso, principalmente pelo 
fato de ter o requisito de in-
tegralização de cem salários 
mínimos para sua abertura, 
enquanto a sociedade uni-
pessoal limitada não exige 
nenhum capital mínimo para 
sua abertura.

A nova lei vai produzir 
efeitos imediatos, uma vez 
que é necessário que haja 
regulamentação dos Esta-
dos, Municípios e Distritos 
para que seus efeitos sejam 
cumpridos, mas já é um gran-
de avanço em vários setores 
da economia acelerando 
a retomada da atividade 
econômica no Brasil, fomen-
tando o empreendedorismo 
ao promover a desburocra-
tização de procedimentos e 
incorporando e continuando 
os preceitos introduzidos 
pela Lei da Liberdade Eco-
nômica, de 2019, o que po-
derá contribuir e muito para 
nosso cenário econômico 
futuro.

(*) - Formada pela Mackenzie, Pós em 
Direito Processual Civil na PUC-SP, 

Extensão na FGV Law em Tributação, 
é professora de direito empresarial 
na USP. É Mediadora,  formada pela 

Faculdade Legale.

Mundo corporativo

Sheila Shimada (*)

Nova Lei do ambiente de 
negócios que altera a Lei das 
S/As promete desburocratizar 

investimentos no Brasil
De acordo com recente 

pesquisa da Conver-
sion, que consultou 

400 brasileiros conectados à 
internet, houve um aumento 
na intenção de compra na 
Black Friday entre os con-
sumidores. Em 2020, 76,50% 
dos brasileiros realizaram 
compras na data, enquanto 
agora a expectativa é de 
que esse número suba para 
87,75%. 

“Em meio à pandemia, a 
Black Friday de 2020 foi mais 
digital. Devido à mudança de 
hábitos do brasileiro trazida 
pela pandemia, tanto lojistas 
quanto consumidores mi-
graram para canais digitais 
e consideraram mais as 
vendas e compras online”, 
reflete Diego Ivo, CEO da 
Conversion. Apesar da crise 
sanitária estar diminuindo, 
no entanto, o comércio 
eletrônico segue como uma 
tendência, agora como uma 
escolha própria dos con-
sumidores, considerando a 
comodidade e facilidades de 
comprar sem sair de casa. 

Segundo a pesquisa, 72% 
dos entrevistados preten-
dem comprar online, seja em 
sites, lojas virtuais (56,98%) 
ou até mesmo em aplicati-
vos de compras (14,81%). 
Ainda, 62,96% dos consu-
midores revelaram escolher 
as compras online por medo 
do contágio do Coronaví-
rus. No ano passado, esse 
número era de 75,3%. A 
pesquisa também traz da-
dos relevantes, refletindo 
que os consumidores estão 

Lojistas e consumidores migraram para canais digitais e 
consideram mais as vendas e compras online.

Black Friday em 2021 deve ter 
crescimento de 14,7%

A Black Friday acontece no dia 26 de ovembro, mas muitos lojistas já se preparam para trabalhar com 
promoções que possam atrair clientes ao longo de todo o mês

sejado pelos consumidores 
são os celulares, represen-
tando 66,67% das intenções 
de compra. Eletrônicos e 
eletrodomésticos também 
compõem o topo da lista, 
com 60,68%, seguido da 
categoria de moda & acessó-
rios, com 40,46%. Calçados 
(40,46%), casa & móveis 
(25,93%) e cosméticos 
(23,36%) também aparecem 
como categorias mais dese-
jadas na Black Friday. 

Apesar do setor de turismo 
estar em retomada, após 
grande impacto da pande-
mia, a categoria de Turis-
mo & Viagens aparece na 
lista sem grande destaque. 
Apenas 12,82% dos consu-
midores pretendem usar a 
Black Friday para investir 
em uma futura viagem, por 
exemplo. O estudo também 
analisou os e-commerces 
favoritos dos entrevistados 
para a realização de compras 
na Black Friday. 

Em primeiro lugar, a Ame-
ricanas surge com 17,67% 
da preferência dos consumi-
dores, seguido de Magazine 
Luiza e Amazon, 14,9% e 
11,98% da preferência, res-
pectivamente. Casas Bahia 
(9,83%), Mercado Livre 
(9,68%) e Shopee (6,76%) 
também aparecem na lista 
de possíveis comércios 
eletrônicos escolhidos para 
compras, mostrando que a 
disputa entre os grandes e 
conhecidos e-commerces 
do país será grande. - Fonte 
e mais informações: (www.
conversion.com.br).
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preparados para realizar 
grandes compras: 29,78% 
dos entrevistados preten-
dem gastar entre R$500,01 
e R$1.000,00, enquanto ape-
nas 4,56% planejam gastar 
até R$150,00. 

A maioria dos consumido-
res (86,04%) afirmou que 
pretende aproveitar a data 
para fazer compras de Natal. 
Inclusive, 81,77% também 
informaram que os preços 
mais baixos são o maior 
motivador para a realização 
das compras. Os brasileiros 
veem a Black Friday como 
uma época do ano positiva 
para realizar grandes com-
pras por preços menores. 
Por isso, muitos consideram 
já antecipar a compra de pre-
sentes de Natal para a família 
e amigos, por exemplo.

Como a data é conhecida 
por incentivar os descontos 
e preços mais baixos, a 
pesquisa também buscou 

compreender o que os con-
sumidores mais consideram 
para decidir realizar uma 
compra. O preço do produto 
é disparado o principal fator, 
com 83,48%, seguido de ser 
uma loja conhecida para efe-
tuar a compra (54,7%), ter 
selos de segurança (38,18%) 
e ter boa avaliação no Recla-
me Aqui (37,89%). 

Ou seja, para os lojistas, 
é importante investir bem 
em uma plataforma segura, 
transmitindo confiabilidade 
e transparência aos futuros 
clientes, além de preparar 
um bom atendimento para 
uma rápida resolução de pos-
síveis problemas e marcar 
presença na internet para se 
tornar uma loja conhecida e 
relevante. Confira abaixo to-
dos os fatores que impactam 
na decisão de compra em um 
e-commerce: 

Ainda de acordo com a 
pesquisa, o item mais de-

A ideia de viver o “sonho americano” 
não é algo que ocorre só nos filmes de 
Hollywood, cada vez mais brasileiros 
vão em busca de oportunidades fora 
do país, pois além de adquirir uma boa 
experiência na sua área em uma empresa 
estrangeira, ao mesmo tempo conseguem 
vivenciar uma outra cultura. O que é bem 
compreensível, já que essa experiência 
é de extrema importância tanto para o 
crescimento profissional quanto pessoal 
do estudante.

Contudo, é preciso deixar claro que 
existem regras e exigências bem espe-
cíficas, pois não há muitos países que 
abrem suas portas para que estrangeiros 
possam estagiar por lá de forma remu-
nerada. “O governo dos Estados Unidos 
é um dos únicos no mundo que permite 
tal experiência para estrangeiros. Além 
do mais, receber um alto salário não deve 
ser prioridade do candidato, tendo em 
vista que o objetivo a ser alcançado é 
outro.” – destaca a empresária Arleth 
Bandera, brasileira que hoje vive nos 

EUA e é CEO da agência Eagle Inter-
câmbio. 

Além de ter a oportunidade de 
aperfeiçoar o inglês, de acordo com a 
especialista, neste tipo de intercâmbio 
a pessoa terá a chance de desenvolver 
várias habilidades profissionais, viven-
ciando o cotidiano dentro de uma em-
presa norte-americana, e ainda poderá 
conhecer pessoas de diversas regiões 
do planeta. “Para poder participar de 
um programa de estágio nos Estados 
Unidos é necessário que o intercambista 
seja um estudante de graduação, pois só 
assim é possível se tornar um estagiário 
ou trainee.” – explica. 

No entanto, caso já tenha se graduado 
em algum curso, só é possível se aplicar 
para o programa se ainda é recém-for-
mado, com a colação de grau realizada 
nos últimos 12 meses. Todo o processo 
seletivo envolvendo as empresas e os 
candidatos é realizado no Brasil, e o 
estudante já sai daqui sabendo onde irá 
trabalhar. 

“Geralmente o tempo do programa é de 
até 12 meses, porém é possível estender 
a duração do mesmo por mais 6 meses. 
Contudo, depois disso não é possível 
prolongar mais a sua permanência em 
território norte-americano, tendo em 
vista que esse é o tempo máximo de es-
tadia que o visto necessário para estagiar 
permite.” – pontua. Existem diversas 
áreas do conhecimento que permitem a 
aplicação, dentre elas: Negócios; Enge-
nharia; Turismo e Hospitalidade; Mídia 
e Comunicação; Direito e Administração 
Pública; Serviço Social, além de outras. 

E para poder se aplicar para um está-
gio nos Estados Unidos, Alerth Bandera 
pontua que não existe uma idade certa, o 
único pré-requisito é que somente pesso-
as maiores de 18 anos podem participar 
do programa. “Há também uma idade 
limite que pode variar de acordo com o 
programa escolhido, então é bom que o 
participante fique atento quanto a isso.” 
– finaliza. Fonte e mais informações, 
acesse: (www.eagleintercambio.com).

Como conseguir um estágio nos Estados Unidos


