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Todos nós temos um desejo de estar em bons ambientes, mais 
colaborativos, cooperativos de forma que faça com que tenhamos a 
possibilidade de performar da melhor maneira e obtermos resultados 
incríveis, não é mesmo? Ambientes mais leves, onde há confiança e 
liberdade de expressão, onde podemos utilizar nossas habilidades e 
competências, onde possamos trocar com os pares, gestores e obter 
um resultado favorável.  

o papel das lideranças na criação de locais de 
trabalho felizes

A educação online tem tomado cada vez mais espaço em diversos 
países. No Brasil, é crescente o número de empresas que contratam 
profissionais técnicos e criativos, com cursos profissionalizantes 
livres, e deixam de exigir diploma universitário. Podemos dizer que 
este é um grande passo em direção à igualdade de acesso a empregos 
técnicos e melhores salários. Mas ainda existem dificuldades. Além 
da credibilidade de seus certificados - o que tem melhorado gradu-
almente -, um dos principais desafios que a educação a distância 
enfrenta é, sem dúvida, a motivação e dedicação dos alunos.  

motivação na educação a distância

A eletromobilidade chegou para ficar e os dados provam isso. De 
acordo com a Anfavea, se o Brasil aderir à tendência mundial, 60% dos 
novos veículos vendidos no país serão elétricos até 2035. Entretanto, 
para que essa realidade seja possível, são necessários investimentos, 
não só em infraestrutura, mas também planejamento e até uma mu-
dança de cultura. Outros países já estão bem adiantados no que tange 
ao assunto, e já apresentam tendências, que deverão guiar o mercado 
por aqui nos próximos anos.  

cinco tendências para o mercado de carros elétricos
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negócios em Pauta

Fiat Pulse turbo desenvolvido no brasil
A Fiat apresentou o seu novo e inédito SUV compacto, o Pulse, 

um dos lançamentos mais aguardados para este ano. Fabricado 
na cidade de Betim, em Minas Gerais, o veículo possui cinco ver-
sões, incluindo três com motor 1.0 Turbo 200 Flex. Totalmente 
desenvolvido no Brasil, o modelo inaugura o motor 1.0 Turbo 
200 Flex e a plataforma modular MLA. O visual do Fiat Pulse foi 
conhecido em maio, quando o veículo foi apresentado em rede 
nacional no Big Brother Brasil. Na ocasião, a Fiat convidou o 
público a escolher o nome oficial do carro, que terá diversas co-
res disponíveis, como Branco Banchisa e Alaska, Preto Vulcano, 
Vermelho Montecarlo, Prata Bari e Cinza Silverstone, Azul Amalfi 
e o Cinza Strato. O consumidor ainda possui a opção de pintura 
bicolor (ANSA).      leia a coluna completa na página 3

Foto: Fiat/Divulgação

news@ti

estratégias de marketing digital serão  
debatidas durante webinar

@Saber como ter um posicionamento adequado no mundo 
digital nem sempre é tarefa fácil. Pensando nisso, Alexandre 

Tili, CEO da OUTMarketing no Brasil, agência de marketing espe-
cializada no segmento de tecnologia, foi convidado para debater 
o assunto no próximo dia 04 de novembro. O webinar, promovido 
pela Milvus, empresa que oferece serviços de tecnologia e segu-
rança da informação no mercado B2B, é gratuito e irá abordar as 
principais etapas para quem quer se destacar neste segmento. 
Entre os temas previstos estão as estratégias de marketing digital, 
o posicionamento, o funil de marketing, além de planejamento e 
como começar. O webinar será realizado às 17h (horário de Brasília) 
e as inscrições são gratuitas e feitas pelo site da Milvus (https://
materiais.milvus.com.br/webinar-marketing-para-empresas-de-ti).  

  leia a coluna completa na página 2
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crianças estão cada vez mais 
inseridas e tornando-se um dos 
maiores consumidores deste tipo de  
produtos e serviços. 

há tempos que uma das principais escolhas 
e pedidos feitos pelos pequenos estão sen-

do presentes mais tecnológicos, como tablet 
educativo infantil, laptop infantil entre outros.

Atualmente é normal vermos crianças com 
celulares e tablets na mão e 95% delas, na faixa 
etária entre 10 a 12 anos, têm acesso a apare-
lhos móveis, seja próprio ou dos pais (segundo 
dados da Mobile Time). Além disso, cerca 
de 24,3 milhões de crianças e adolescentes, 
com idade entre 9 e 17 anos, são usuários de 
internet no Brasil, o que corresponde a cerca 
de 86% do total de pessoas dessa faixa etária 
no país (Dados da TIC Kids Online Brasil).

A interação com a internet, produtos e 
serviços digitais se dá principalmente com 
os mundos de entretenimento criados por 
aplicativos de jogos, desenhos e músicas, com 
os quais as crianças têm contato desde muito 
cedo. Com isso, é importante que as empresas 
voltem ainda mais a atenção para as projeções 
de melhores experiências no  mundo infantil. 

“O tempo que a criança passa utilizando um 
tablet ou celular, diz muito sobre a relação 
que ela vai desenvolver com a tecnologia. Isso 
porque estamos formando um hábito, que é um 
comportamento repetido que é acionado por 
"pistas" no contexto, ou seja, momentos do dia a 
dia que desenvolvem ações e costumes diários. 

Por isso, é muito importante que os profis-
sionais que trabalham com desenvolvimentos 
de produtos e serviços digitais voltados para 
o público infantil e seus pais estejam atentos 
às pistas e recompensas que o universo dos 
aplicativos traz para a realidade dos pequenos”, 
afirma Cristina Fragata, sócia e COO da Attri. 

A Attri, consolidada entre as principais 
empresas de Tecnologia e Usabilidade do 
Brasil, com mais de 10 anos no mercado, ajuda 
empresas a criar melhores experiências para 

estratégias de usabilidade para 
experiência de crianças e adolescentes
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milhões de usuários. E neste mês das crianças, 
junto com uma equipe apaixonada pelo que 
faz, sempre buscando soluções e inovações, 
separou cinco estratégias de UX para seu 
negócio proporcionar às crianças uma expe-
riência incrível através dos produtos digitais. 

Entenda a criança (usuário): Como 
princípio de todo projeto de UX, estudar seu 
público é essencial e tratando-se de crianças 
torna-se importante separar por faixa etária, 
já que seus costumes, habilidades e pensa-
mentos mudam conforme a idade.

Interfaces coloridas: Crianças tendem a 
voltar sua atenção para cores chamativas, 
ao mesmo tempo que as ações atreladas às 
cores podem contribuir no desenvolvimento, 
aprendizagem e novas habilidades. 

Coordenação motora: Construir interfa-
ces levando em consideração que as crianças 
estão em processo de desenvolvimento de 
suas habilidades e, neste caso, desenvolver 
ações que exigem manuseios fáceis é o mais 
indicado. Dependendo da idade, os pequenos 
dificilmente vão conseguir realizar ações 
como escanear um QR code, por exemplo. 
Outra dica são as funções multi-touch para 
considerar múltiplos cliques, já que a paciên-

cia não é o forte da maioria das crianças.

Animações e efeitos sonoros: Estes tipos 
de elementos nas interfaces tornam a aventura 
das crianças em extrema felicidade e geram 
respostas instantâneas para mantê-las focadas 
na atividade apresentada pelo app. Além disso, 
quando emitem alguma resposta interativa aos 
pequenos, deixam a experiência muito mais 
próxima da realidade - interatividade é tudo. 

Compras e seguranças: A preocupação com 
a exposição de crianças a anúncios publicitários, 
desvios para redes sociais e ofertas de compras 
dentro dos apps, é um ponto também a ser visto 
com atenção. Essas ações podem trazer dores 
de cabeça aos pais, causando certa insegurança, 
caso as crianças tomem certas atitudes, como: 
comprar elementos de jogos sem permissão, 
registrar números de telefone, baixar outros 
aplicativos ou visitar sites perigosos. 

Neste caso é essencial desenvolver me-
canismos que impossibilitem os pequenos 
agirem sozinhos, como por exemplo: remo-
ver anúncios desnecessários, restrições de 
idade para compras, alerta no celular dos 
responsáveis, problemas lógicos a serem 
resolvidos entre outras maneiras. - Fonte 
e outras infiormações: (www.attri.com.br).

conQUistas

excesso de peso de caminhões
O presidente Jair Bolsonaro sancio-

nou o projeto que altera de 10% para 
12,5% os limites de tolerância para o 
excesso de peso por eixo de ônibus 
de passageiros e de caminhões de 
carga. A lei determina que os veículos 
ou combinações de veículos (carretas 
com reboques, por exemplo) com peso 
bruto igual ou inferior a 50 toneladas 
deverão ser fiscalizados apenas quanto 
aos limites de peso bruto total ou de 
peso bruto total combinado (caminhão 
mais o reboque) (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/gambito-da-rainha-a-estrategia-do-vencedor-em-6-licoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-a-25-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-a-25-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/motivacao-na-educacao-a-distancia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-tendencias-para-o-mercado-de-carros-eletricos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-das-liderancas-na-criacao-de-locais-de-trabalho-felizes/
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OpiniãO
Banking Revolution: a 

transformação no mercado 
financeiro está só começando 

Produtos e serviços 
financeiros nunca 
estiveram tão 
presentes em nossas 
vidas. 

Abrir uma conta digital 
é tão fácil quanto criar 
um novo e-mail, reali-

zar um pagamento pode ser 
mais rápido do que enviar 
uma mensagem de texto 
e até mesmo dar início à 
própria fintech deixou de 
ser algo improvável, mesmo 
para quem não tem muita fa-
miliaridade com o segmento. 

Tudo isso caracteriza um 
momento muito especial no 
mercado financeiro brasilei-
ro, no qual as instituições 
e a população estão pro-
tagonizando uma grande 
transformação, pautada 
principalmente pela inova-
ção, competitividade, inte-
roperabilidade e redução 
das barreiras de acesso. Por 
isso, chamar esse movimento 
de Banking Revolution é 
bastante apropriado - as mu-
danças estão acontecendo 
rapidamente, alterando de 
forma drástica as relações 
de todos os players deste 
grande ecossistema, que 
por muito tempo foi con-
servador. 

Se antes só contávamos 
com os bancões tradicionais 
para guardar nosso dinheiro, 
fazer investimentos ou obter 
empréstimos, por exemplo, 
hoje o leque é bastante varia-
do. A ascensão das fintechs 
na última década é um dos 
grandes motivos - são mais 
de 1000 instituições que se 
encaixam nesse perfil atual-
mente, oferecendo produtos 
e serviços financeiros na 
ponta, mas tendo a tecno-
logia em seu core. 

Os bancos digitais também 
deixaram a disputa pelos 
clientes acirrada e não é raro 
encontrarmos correntistas 
que nunca estiveram em uma 
agência física - são tempos 
que ficaram para trás, tem-
pos cringe. As empresas do 
varejo também vêm puxando 
essa revolução, criando suas 
próprias contas digitais e 
aproveitando para rentabili-
zar as milhões de transações 
geradas por seus clientes, 
colaboradores e toda cadeia 
de valor diariamente. 

Nada mais conveniente 
para o cliente final - você 
acessa o app da sua loja 
favorita, faz o pedido e paga 
pelo produto ali mesmo, com 
sua conta digital da própria 
loja e ainda ganha descontos 
por isso. Para as empresas, é 
mais controle sobre os dados 
e o dinheiro. Para os clientes, 
mais agilidade e praticidade. 
Com esse modelo, tudo pas-
sou a ficar concentrado no 
mesmo ambiente: market-
place, pagamento e publi-
cidade - modalidades que 
antes estavam segregadas. 

Os pagamentos não acon-
tecem mais somente pelos 
bancos ou por meio de inter-
mediários, a publicidade dos 
produtos não está mais restri-
ta aos veículos tradicionais e 
os produtos não são encontra-
dos exclusivamente nas lojas. 
Gosto de imaginar um futuro, 
não muito distante, no qual 
poderemos eventualmente 
colocar no mesmo carrinho de 
compras online uma garrafa 
de leite, uma peça de roupa 
e um CDB. Imagine só? 

E essa "fintechzação" vai 
além, atingindo as empresas 

de telecomunicação, bens de 
consumo e serviços. Um dos 
grandes responsáveis por 
permitir que essas contas 
tão variadas estejam conec-
tadas é o Pix, que viabilizou 
o surgimento do que venho 
chamando de Internet das 
Contas. Fazer transferências 
entre bancos e fintechs ou 
pagar contas de luz, água ou 
gás pelo app de qualquer fin-
tech ou banco só é fácil hoje 
em dia por conta da rede de 
Pagamentos Instantâneos. O 
Pix conectou diretamente 
todas as contas transacio-
nais, sem intermediários, 
habilitando um ambiente 
altamente inovador e com-
petitivo. 

O melhor de tudo foi a 
possibilidade de inserir a 
população desbancarizada 
no sistema financeiro com 
uma tecnologia acessível e 
de uso fácil. "Fazer um Pix" 
se tornou parte do nosso dia 
a dia. Como o Breno Lobo, 
um dos responsáveis pelo Pix 
no Banco Central, já comen-
tou, suas possibilidades são 
tão vastas que o fato de ser 
instantâneo chega até a ser 
secundário. 

O Banking Revolution 
conta ainda com diversos 
outros propulsores, que vêm 
ganhando mais atenção da 
mídia recentemente: temos 
o Open Banking, que já está 
dando seus primeiros passos, 
e a Moeda Digital (CBDC), 
que chegará nos próximos 
anos - novidades que serão 
complementares aos mo-
delos citados previamente 
e que contribuirão ainda 
mais com a digitalização do 
sistema financeiro e com a 
experiência do cliente final. 

Muitos me perguntam 
se acredito que os bancos 
tradicionais são os grandes 
prejudicados nesse novo 
contexto. Sempre respondo 
que "não", pois acredito que 
terão a chance de se posicio-
nar como verdadeiras pla-
taformas. Além disso, gosto 
de reforçar a importância 
de uma postura que vá além 
da preocupação apenas com 
os regulatórios, mas que se 
dedique a identificar novas 
oportunidades de negócio, 
inclusive por meio de par-
cerias com fintechs. 

Por fim, não podemos 
deixar de mencionar a li-
derança do Banco Central. 
Com a Agenda BC#, o órgão 
regulador vem promovendo 
a inovação, concorrência 
e inclusão, com um ritmo 
acelerado e de forma cola-
borativa com as instituições 
e a sociedade. Incentivando 
o diálogo e focando na me-
lhoria de vida da população 
por meio da evolução do 
nosso sistema financeiro, a 
autarquia desempenha um 
papel essencial no Banking 
Revolution. 

São muitos assuntos quen-
tes, que seguem em plena 
evolução. A revolução está 
em curso, mas ainda longe 
de acabar. Os próximos anos 
serão intensos e de muitas 
novidades - utilizar e traba-
lhar com produtos e serviços 
financeiros fará cada vez 
mais parte das nossas roti-
nas. Você já percebeu como 
as coisas estão mudando? 
Então se prepare, porque 
estamos só no começo! 

(*) - Especialista em Banking, 
Fintechs e Pix, com experiência na 
transformação digital do mercado 
financeiro, é cofundador e CEO da 

Matera (www.matera.com).

Carlos Netto (*) 

News@TI
inDriver chega a 100 milhões de downloads

@O inDriver, aplicativo de mobilidade russo, acaba de conquistar 
um importante espaço dentre a categoria ao atingir o marco de 

100 milhões de downloads no mundo. No Brasil há apenas três anos 
e presente em todos os estados, o inDriver passa agora a ser um 
dos três aplicativos mais utilizados, tanto em número de downloads 
quanto em alcance geográfico, de acordo com a Sensor Tower e 
AppAnnie. Com modelo diferenciado e único em relação aos outros 
aplicativos de mobilidade, o inDriver é pioneiro em proporcionar 
que passageiros e motoristas negociem os termos da viagem de 
modo independente, especialmente sobre os valores das corridas. 
O aumento acelerado nas instalações de aplicativos é o resultado 
de uma expansão internacional que começou em 2018, em várias 
regiões do mundo como América Latina, África, Oriente Médio, Sul 
da Ásia e Sudeste Asiático. Além disso, a exclusividade do modelo 
de negócios em tempo real do aplicativo, que vai contra algoritmos 
usados por outros serviços do segmento, ajudou a empresa a ganhar 
uma base grande e leal de usuários (www.indriver.com).

Sistema de gestão para concessionárias de 
máquinas agrícolas e de construção

@A Linx, líder em tecnologia para o varejo, reforça sua pre-
sença no mercado de varejo de máquinas agrícolas e de 

construção com o lançamento do Linx DMS Máquinas, por meio 
de parceria firmada junto a Simova, empresa que desenvolve 
soluções de gestão de serviços de campo, essenciais para a 
otimização de performance do atendimento no pós-vendas para 
esse mercado. Com a colaboração entre as empresas, a solução 
da Simova foi totalmente integrada à plataforma Linx DMS para 
impulsionar o Linx DMS Máquinas, um novo sistema de gestão 
completo para atendimento a concessionárias, varejistas de 
peças, revendedores de implementos agrícolas e centros de 
serviços que atende demandas dos usuários de maquinário. A 
solução permite maior transparência e fluidez na comunicação 
entre quem está no campo e nos escritórios, facilitando o processo 
de assistência técnica de máquinas pesadas, tradicionalmente 
com mobilidade mais complexa (www.linx.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Tentando identificar os 
problemas gerados pelo  

uso excessivo de redes sociais
Há a percepção generalizada de que as redes sociais trazem benefícios, mas também muitos problemas, 
especialmente quando usadas de forma excessiva.

Vivaldo José Breternitz (*)

Buscando entender esses proble-
mas de forma ampla, a   Universi-
ty of Technology Sydney (AUJS) 

desenvolveu estudos a respeito do 
assunto, cujos resultados foram publi-
cados no Journal of Global Information 
Management.

Os pesquisadores analisaram publi-
cações acerca do tema produzidas a 
partir de 2003; em 2003, as redes sociais 
engatinhavam e a primeira que se tornou 
popular, o MySpace, foi criada naquele 
ano; o Facebook surgiria apenas em 2004.

As pesquisas apontaram 46 proble-
mas relacionados ao uso excessivo de 
aplicativos como Facebook, WhatsApp, 
Twitter e Instagram. Dentre eles, ansie-
dade, depressão, assédio, incitamento 
ao suicídio, perseguição cibernética 
(cyberstalking), ciúme, sobrecarga de 
informações, violação de privacidade, 
fraudes, conflitos com outras pessoas e 
até mesmo uma maior propensão para 

a se tornarem dependentes das mídias 
sociais e a seguir tentarão desenvolver 
e testar aplicativos, recursos de design 
e outras soluções que possam reduzir 
esses efeitos negativos

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

an
dy

lin
_C

A
N

VA

assumir riscos financeiros.

Esses efeitos nocivos trouxeram 
impactos negativos não apenas à vida 
pessoal, mas também no trabalho e 
desempenho acadêmico.

Os pesquisadores estão agora estu-
dando os fatores que levam as pessoas 
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VAO momento de contratar um novo 
talento para uma empresa é um pro-
cesso ao qual o departamento de RH 
está habituado, mas que sempre causa 
um ‘frio na barriga’ nos recrutadores. 
Há o receio da contratação não ser a 
correta e do candidato escolhido se 
desligar da empresa em poucos meses 
e todo o processo seletivo ter sido um 
tempo jogado fora.

 
De acordo com a 16ª edição do Índice 

de Confiança Robert Half, 61% dos 
recrutadores entrevistados afirmaram 
que está difícil ou muito difícil con-
tratar profissionais qualificados. Para 
62% deles, a situação não vai mudar 
nos próximos seis meses.

 
Apesar da dificuldade de encontrar 

profissionais qualificados, o mercado 
possui bons profissionais em busca de 
oportunidade. Então, por que a conta 
não fecha? “Um dos principais motivos 
para essa inconsistência é a gama de 
erros no processo de recrutamento. A 
alta transformação digital no setor de 
RH nos últimos anos afetou diretamen-
te nas contratações bem-sucedidas. A 
automatização não é usada a favor dos 
processos seletivos, já que possuem 
metodologias obsoletas, cansativas 
e que não avaliam de verdade o pro-
fissional” sugere Pedro Pezoa, CEO 
da Pointer, HRTech especializada na 
indicação de profissionais de alto nível 
no setor de tecnologia.

 
A saída, para Pedro, é não descartar 

a tecnologia, e sim utilizá-la de forma 
inteligente, com a certeza de que 

empresas estão de portas abertas para 
profissionais de alto nível, basta saber 
encontrá-los. Pedro ainda listou quatro 
grandes erros que as empresas estão 
cometendo que impedem a contratação 
de bons profissionais, confira abaixo:

  
Salários incompatíveis com o mer-
cado

Bons profissionais querem ser valo-
rizados e procuram remunerações e 
benefícios que sejam compatíveis com 
seu comprometimento, entrega e habi-
lidade no trabalho, e diversas empresas 
não oferecem o quanto o colaborador 
sabe que merece receber. Profissio-
nais realmente sêniores são raros e a 
empresa terá que investir alto nessas 
contratações. Essa falta de reconheci-
mento faz com que ótimos profissionais 
se afastem das empresas, desistam de 
processos seletivos ou abandonem o 
cargo logo no início.

 
Processos seletivos exaustivos

Existem processos que duram meses 
e se tornam cansativos, com dezenas de 
etapas, envio de vídeos, etapas infinitas 

e que na maioria das vezes o candidato 
não recebe sequer um feedback sobre 
sua participação. Tamanha burocracia 
pode afastar o profissional que seria 
o ideal para a vaga, unicamente pela 
exaustão do processo. A análise do 
currículo, um teste, boas referências 
e conversas olho no olho do candidato 
podem ser suficientes para realizar 
uma ótima contratação.

 
Falta de transparência sobre a 
cultura da empresa

No momento da entrevista é funda-
mental que a empresa seja transparen-
te sobre sua cultura, caso contrário, 
um funcionário competente fique 
insatisfeito, não se encaixe no trabalho 
e peça demissão precocemente. Esse 
tipo de comportamento prejudica a 
imagem da empresa e faz com que 
talentos evitem se candidatar em 
suas vagas, com receio do que podem 
encontrar pela frente. Não há cultura 
certa ou errada, mas é preciso que haja 
um match entre candidato e empresa 
para a relação funcionar.

 
Falta de humanização

Processos seletivos completamente 
automatizados, falta de feedback du-
rante as etapas de contratação - ou 
feedbacks genéricos - tratar o can-
didato com desdém, como se a vaga 
fosse um favor para ele, não atrai bons 
profissionais. O RH precisa tornar o 
processo de contratação agradável e 
humano para o candidato, para que 
ele sinta o seu reconhecimento e 
entre na empresa confiante e em sua 
melhor forma.

Quatro motivos das empresas terem dificuldades 
em encontrar bons profissionais
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para o mercado de beleza, que atrai executivos da indústria de cosméticos, 
donos de perfumarias, farmácias, supermercados e profissionais atuantes 
nos salões de beleza e clínicas de estética. O evento retorna também com 
os congressos, tais como o 11º Congresso Internacional de Maquiagem 
Profissional; 15º Congresso de Manicures; 10º Congresso de Depilação; 4º 
Congresso de Extensão de Cílios; 13º Congresso de Podologia; 15º Con-
gresso Científico Internacional de Estética e Cosmetologia; 3º Congresso 
Internacional Barber; Seminário de Gestão de Salões e Fórum do Varejo de 
Beleza e diversos workshops de corte, coloração e penteados. Saiba mais: 
(https://www.beautyfair.com.br/credenciamento-2021/).

E - Comunidades de Tecnologia 
O TDC Future, quarta edição do ano do The Developer’s Conference, 
maior conferência de comunidades de tecnologia do Brasil, está com 
inscrições abertas. A edição internacional, que acontece entre 30 de 
novembro e 2 de dezembro, tem como tema central: “O papel da tecno-
logia na construção do amanhã”, e reunirá grandes players, profissionais 
e empresários do mercado de TI do Brasil, América Latina, Europa e 
Estados Unidos. O objetivo do evento é apresentar mais do que palestras 
e bate-papos. Quer ser referência de inovação aberta, colaboração e 
compartilhamento de ideias. Participação de Marcio Namiki, do Nubank 
e Linkedin, que será o keynote a dar início aos ciclos de palestras com 
o tema: “Um futuro onde ninguém mais é deixado para trás”. Inscrições 
e mais informações no link: (https://thedevconf.com/tdc/2021/future/).

F - Contratos de Concessão 
Estão abertas as inscrições para participar do Prêmio - cumprimento de 
contratos de concessão e PPP durante a pandemia - que faz parte da 1ª 
edição da Conferência P3C, que acontece em novembro, com a participação 
de especialistas internacionais e nacionais, para gerar um debate construti-
vo, e de alto nível, sobre os principais temas dos setores de infraestrutura 
do Brasil. O objetivo do Prêmio é reconhecer e dar destaque ao esforço 
de entes públicos e/ou agências reguladoras que adotaram iniciativas que 
permitissem o cumprimento dos contratos de concessão e PPP, levando-se 
em consideração as cláusulas que atribuem ao poder concedente a respon-
sabilidade pelos impactos de eventos extraordinários, como a pandemia. 
Mais informações e inscrições em: (https://p3c.com.br/premio/)

G - Encontro de Plataformas
Entre os dias 16 e 18 de novembro, das 15 às 21h, acontece o Innovation 
Xperience Conference. O encontro das maiores plataformas digitais do 

A - Natal no Ibirapuera 
A Urbia, responsável pela administração do Parque Ibirapuera traz de 
volta o ‘Natal do Parque’, dando sequência à fábula encantada focada na 
fauna e flora na decoração natalina. Com previsão de início para o dia 4 
de dezembro,  promete trazer mais encanto para a região do lago com 
espetáculos diários, durante todo o mês de dezembro. Com o mote “Natal 
no Parque Ibirapuera: a festa da natureza”, a proposta é dar uma nova 
vida aos bichos, insetos e flores existentes no parque, por meio de uma 
história mágica e emocionante focada na importância da conservação 
ambiental. O intuito é ampliar o conhecimento dos frequentadores sobre 
a temática. Outras informações: (www.urbiaparques.com.br).

B - Inovação em Jornalismo
Profissionais de comunicação que desejem  realizar pesquisas sobre 
inovação no jornalismo, desde sua prática diária a estratégias de susten-
tabilidade financeira, têm a oportunidade de estudar na Universidade 
de Harvard com uma bolsa de estudo de US$ 75 mil (R$ 418 mil). A 
Fundação Nieman abriu inscrições para a bolsa Nieman-Berkman Klein 
em Inovação em Jornalismo, que oferece a oportunidade de pesquisar 
sobre jornalismo, inovação e evolução do espaço digital, nos Estados 
Unidos. Os candidatos devem ser jornalistas ou trabalhar para uma or-
ganização jornalística nos setores de negócios, tecnologia ou liderança. 
Jornalistas freelancers também podem se inscrever. As candidaturas 
serão aceitas até o dia 1º de dezembro. Informações: (https://nieman.
harvard.edu/fellowships/how-to-apply/).

C - Inovações na China
A Amcham Brasil vai liderar uma delegação de cerca de 30 empresários 
brasileiros interessados em fazer parcerias e levantar tendências de ino-
vação na China, tendo como foco aplicá-las no mercado consumidor do 
Brasil. As reuniões de negócio vão acontecer de 29 de novembro a 9 de 
dezembro. A Missão China Going Global 2021 se trata de uma viagem de 
pesquisa com reuniões de negócios com grandes multinacionais asiáticas 
e rodadas de consultorias com especialistas em escalabilidade digital de 
corporações chinesas. A agenda empresarial será 100% digital e focada 
em temas chave para a economia brasileira. Mais informações: (www.
amcham.com.br/missoes). 

D - Feira de Beleza
Entre os dias 20 a 23 de novembro, no Expo Center Norte, acontece a Beauty 
Fair, maior feira de beleza das Américas, plataforma de negócios influente 

país conta com apoio oficial da Associação Brasileira Online to Offline 
(ABO2O) e da FecomercioSP. Com transmissão através de plataforma 
online, interativa e totalmente gratuita, o evento contará com mais de 
20 horas totais de conteúdo. A iniciativa objetiva fomentar um deba-
te amplo sobre as inovações, tecnologias e digitalização que devem 
impulsionar a necessária retomada econômica. No total, mais de 100 
especialistas estarão reunidos para debater sobre inovação e disrupção 
aplicadas aos multissegmentos da economia digital brasileira. Inscrições 
no link: (https://www.sympla.com.br/innovation-xperience-conferen-
ce-2021__1372202).

H - Morar no Canadá
A Semana da Imigração Descomplicada é um evento 100% online e 
gratuito, entre o próximo dia 25 (terça-feira) e o dia 31 (domingo), 
realizado pela Cebrusa Northgate, empresa que oferece soluções em 
imigração ao Canadá, com conteúdo inédito e exclusivo sobre a vida 
no país, além de informações valiosas de como morar por lá. Objetiva 
desmistificar todas as questões burocráticas do processo de imigração 
de um país. É um evento de total imersão que terá três aulas e uma 
super conferência de encerramento para quem deseja dar os primeiros 
passos para morar e trabalhar legalmente no Canadá. Para participar, 
clique em (https://www.instagram.com/danielmbraun/).

I - Direito Administrativo 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e o Instituto Brasileiro 
de Direito Administrativo (IBDA) promovem entre os próximos dias 
27 e 30, o XXXV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo IBDA/
AASP - Direito Administrativo e Inovação: crise e soluções, evento 100% 
digital. Serão 40 horas de palestras que abordarão as principais altera-
ções legislativas, os novos perfis de destaque no Direito Administrativo 
e as propostas de solução para os problemas gerados pela pandemia. A 
abertura será na quarta-feira (27), das 8h15 às 9 horas e contará com 
os seguintes expositores: Viviane Girardi (Presidente da AASP), Mau-
rício Zockun (Presidente do IBDA), Celso Antônio Bandeira de Mello, 
Gabriela Zancaner Bandeira de Mello e Pedro Paulo de Almeida Dutra. 
Mais  informações e inscrição em: (https://www.aasp.org.br/eventos/).

J - Business Decisions 
O mundo em que vivemos e trabalhamos está cada vez mais volátil e 
imprevisível. A Covid expôs novas vulnerabilidades, enquanto as mudan-
ças climáticas e sociais e a ameaça de ataques cibernéticos destacam o 
quão rápido o nosso mundo está mudando. Com o tema “Shaping Better 
Business Decisions”, o Aon Insights Series 2021/Latin America foi pro-
jetado tendo em mente as necessidades do seu negócio. Ao longo deste 
evento, virtual e totalmente gratuito, mapearemos as oportunidades e 
as ameaças que afetam as organizações e examinaremos as escolhas 
críticas que os líderes e as suas equipes enfrentam no dia a dia. Com o 
nosso conhecimento e insights, você poderá tomar as melhores decisões 
para proteger e expandir os seus negócios. Informações em: (https://
www.aon.com/aon-insights-event-series/2021/latam/portuguese.html).

O que se deve fazer 
antes de decidir 

empreender

O Brasil fechou o 
ano de 2020 com o 
maior número de 
empreendedores da 
história

Empreender nunca 
foi fácil. Investir em 
algo completamen-

te novo é um grande de-
safio, ainda mais no atual 
cenário, com a sociedade 
enfrentando ainda trans-
formações profundas no 
que diz respeito aos hábi-
tos de consumo, tornando 
sua jornada cada vez mais 
phygital. 

No entanto, vimos nascer 
na pandemia produtos e 
soluções diferenciados, 
que conquistaram espaço 
no mercado e adesão do 
público de forma surpre-
endente. 

Muitos empreendedores 
não se situaram exata-
mente por vocação, mas 
por necessidade de re-
composição do orçamento 
doméstico. 

Dados do Portal do 
Empreendedor de 2020 
mostram que em março, 
coincidindo com o início 
das restrições impostas 
pela crise sanitária e seus 
desdobramentos na eco-
nomia, o país contava com 
quase 10 milhões de MEI’s 
registrados. Em dezembro 
do mesmo ano, as esta-
tísticas apontam mais de 
11,3 milhões de MEI’s, um 
crescimento de 13,23%. 

No total, foram 1,49 
milhão de novas formaliza-
ções em oito meses. Esse 
setor representa 99% dos 
negócios e 30% do PIB do 
país. Diante disso, é im-
portante compreender al-
gumas necessidades antes 
de dar esse passo para sua 
carreira. Começando pela 
reflexão, pois são muitos 
os desafios e nem sempre 
o glamour associado a star-
tups de sucesso vem sem 
duras escolhas, privações e 
mudanças no estilo de vida. 

Em seguida, é necessário 
compreender quais são 
suas habilidades e seu per-
fil comportamental. Será 
que você realmente iden-
tificou uma oportunidade 
de negócio? Tenho aptidão 
em tomar decisões? Essas 
são apenas algumas das 
perguntas que qualquer 
um deve fazer antes de 
empreender. Com isso em 
mente, escolher o setor 
para abrir uma empresa é 
um dos primeiros passos 
para o sucesso. 

Entenda se o seu perfil 
combina com o tipo de 
mercado que você deseja 
e garanta que seu produto 
tenha um diferencial. É 
claro que, para colocar isso 
em ação, é necessário ter 
um planejamento bem es-
truturado e definir metas, 
sejam elas ainda pequenas. 
Essa definição ajudará a 
identificar os recursos, 
tempo e dinheiro que serão 
necessários para tal fato. 

O próximo passo é des-
cobrir quem é o seu clien-
te, afinal, conhecer bem 
quem consome seu serviço 
estimula seu crescimen-
to. Por fim, lembre-se, é 
necessário ser um bom 
dono, mas também um 
excelente parceiro. Fazer 
tudo sozinho é uma das 
principais características 
de pequenos empresários, 
mas não deveria ser. 

Abrir um negócio tam-
bém demanda que o res-
ponsável aprenda a dele-
gar as funções e confiar em 
sua equipe. Caso contrário, 
não vai conseguir se des-
vincular das tarefas opera-
cionais realizadas por ele 
mesmo. Então, estruture 
seu negócio, conheça seu 
time e inicie com calma. 

Dar o primeiro passo é o 
mais importante! 

(*) - É Diretor de Expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa 

especializada em migração, 
internacionalização de negócios e 

franquias.

Renato Alves (*)

A comissão especial da 
Câmara aprovou a 
proposta de emenda 

à Constituição que altera 
o pagamento de precató-
rios. Por 23 votos a 11, os 
deputados aprovaram o 
substitutivo do relator Hugo 
Motta (Republicanos-PB), 
que, além das mudanças no 
pagamento de precatórios, 
também muda o cálculo de 
reajuste do teto de gastos e 
permite contornar a regra 
de ouro por meio da lei orça-
mentária.Na sua avaliação, o 
novo modelo de pagamento 
de precatórios deve permitir 
uma folga de R$ 40 bilhões a 
R$ 50 bilhões no Orçamento 
de 2022 e as mudanças nas 
regras fiscais, devem gerar 
mais R$ 39 bilhões. 

Dos recursos gerados pela 
PEC, R$ 24 bilhões devem 
ser usados para o reajus-
te de despesas da União 
indexadas pela inflação. A 

Com a aprovação na comissão, o texto do substitutivo segue para 
o plenário da Câmara dos Deputados.
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O presidente Jair Bolsonaro anunciou em Sertânia 
(PE), que o governo pretende pagar um auxílio a 
cerca de 750 mil caminhoneiros para compensar o 
aumento do diesel. A declaração foi dada durante 
evento de inauguração do Ramal do Agreste das 
obras de transposição do Rio São Francisco. “O 
preço do combustível lá fora está o dobro do Brasil. 

Sabemos que aqui é um outro país, mas grande 
parte do que consumimos em combustível, ou melhor, 
uma parte considerável, nós importamos e temos 
que pagar o preço deles lá de fora. Decidimos, então, 
atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno 
de 750 mil receberão uma ajuda para compensar o 
aumento do diesel. Fazemos isso porque é através 
deles que as mercadorias e os alimentos chegam nos 
quatro cantos do país”, disse o presidente. 

Durante sua live semanal nas redes sociais, o pre-
sidente voltou a comentar a medida e acrescentou 
que o programa de apoio aos caminhoneiros deve 
pagar um auxílio de R$ 400 por mês, ao custo de 
R$ 3 bilhões. O último reajuste definido pela Pe-
trobras no preço do diesel entrou em vigor no dia 
1º de outubro. O combustível acumula alta de mais 
de 30% este ano. Até a semana passada, o preço 
médio do produto vendido nos postos era de R$ 
4,97, segundo a ANP. 

O Ramal do Agreste, inaugurado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, recebeu R$ 1,6 bilhão em recur-

O Ramal do Agreste, trecho inaugurado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, tem 70 km de extensão, entre as cidades de Sertânia 

e Arcoverde.
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Comissão aprova PEC dos 
Precatórios e muda teto de gastos
Dos recursos gerados pela PEC, R$ 24 bilhões devem ser usados para o reajuste de despesas da União 
indexadas pela inflação

de pequeno valor para o mes-
mo exercício, de até R$ 600 
mil, que terão prioridade no 
pagamento. Os precatórios 
que não forem expedidos 
por causa do teto terão prio-
ridade para pagamento nos 
anos seguintes, reajustados 
pela taxa Selic, acumulada 
mensalmente. 

O texto aprovado na comis-
são também mudou o cálculo 
de reajuste do teto de gastos, 
que passa a ser corrigido pela 
variação do IPCA do exercí-
cio anterior a que se refere a 
lei orçamentária, com base no 
período de janeiro a dezem-
bro. Atualmente, é utilizado 
o IPCA para o período de 12 
meses encerrado em junho 
do exercício anterior. A apro-
vação dessa mudança pode 
aumentar o teto de gastos 
para 2022, pois as projeções 
da inflação  de 2021 são 
maiores do que a utilizada no 
cálculo anterior. (ABr) 

alteração será fundamental 
para garantir os recursos ne-
cessários para o pagamento 
do Auxílio Brasil, programa 
social do governo federal 
que tem a previsão de pagar 
R$ 400 para 17 milhões de 
famílias no ano que vem e 
que deve substituir o Bolsa 
Família. A PEC deve garantir 
também R$ 11 bilhões para a 
compra de vacinas em 2022. 

De acordo com o substitu-
tivo aprovado pela comissão, 
se a PEC for aprovada, passa 
a haver um limite para o 
pagamento de precatórios 
ao valor pago em 2016 (R$ 
30,3 bilhões), reajustado 
pelo  IPCA. A estimativa é 
que o teto seja de quase R$ 
40 bilhões no ano que vem. 
Ficarão de fora deste limite 
o pagamento de requisições 

Governo anuncia apoio para 750 mil 
caminhoneiros comprarem diesel

sos públicos. Maior obra hídrica em andamento 
no estado de Pernambuco, o trecho tem 70 km 
de extensão, entre as cidades de Sertânia e Ar-
coverde, e vai atender um total de 68 municípios 
onde vivem cerca de 2 milhões de habitantes. O 
governo federal também inaugurou, na Barragem 
de Campos, a captação definitiva do Ramal de 
Sertânia, estrutura da Adutora do Pajeú. Com 
isso, serão atendidas 37 mil pessoas da cidade de 
Sertânia. O investimento federal nesta obra foi de 
R$ 10 milhões (ABr).



ESG Fake: o que sua 
empresa não mostra?

O bom e o mau 
existem. Empresas, 
profissionais ou ONGs, 
não importa o tipo ou 
categoria

Nem todo religioso 
é uma pessoa que 
prega o bem e nem 

todo médico coloca a saúde 
dos pacientes em primeiro 
lugar, assim como não po-
demos acreditar que todo 
político é corrupto e todo 
policial é bruto. Generali-
zações e rótulos são peri-
gosos e injustos. O mundo 
corporativo não foge à regra. 
Existem empresas sérias e 
transparentes, outras que 
enganam, e aquelas que 
navegam pela área cinzen-
ta. Existem as que falham 
como exceção e aquelas que 
o fazem intencionalmente. 

E tal contexto ganha os 
holofotes quando falamos 
da “onda ESG” que acontece 
no mundo, assim como no 
Brasil. Vemos práticas de 
Greenwashing, de rainbow 
washing e relatórios de 
sustentabilidade que não 
seguem as boas práticas, 
não são auditados e ainda 
apresentam os dados de 
forma seletiva. Faz sentido? 
É fundamental parecer e ser 
ético. E a mesma lógica vale 
para o ESG. A ânsia de ga-
nhar destaque e capitalizar 
em cima do tema tem ganha-
do espaço versus a aplicação 
correta do conceito. 

As empresas que optam 
por trilhar este caminho 
acreditam que não haverá 
consequências e as ações 
inconsistentes serão sufi-
cientes para se destacar 
positivamente no mercado 
e ludibriar os seus stake-
holders, ou ao menos parte 
deles. Publicar um relatório 
de sustentabilidade é deixar 
um registro público dos 
compromissos e práticas 
da empresa, inclusive do 
que ela não faz e pode ser 
cobrada por isso no futuro. 
Um item fundamental do 
relatório é a matriz de ma-
terialidade, que contempla 
os pontos relevantes para 
a empresa e para os seus 
stakeholders. 

Ela precisa conversar com 
a estratégia do negócio, com 
o seu core business, com sua 
realidade e ter consistência 
e coerência. Por exemplo, 
não adianta uma fintech 
destacar que tem planos 
de ser carbono zero, sendo 
que não adota governança 
de dados e um programa de 
privacidade, dado que não 
é uma geradora significativa 
de carbono e ignora a boa 
gestão e proteção de dados, 
um item fundamental do seu 
setor de atuação. 

Reduzir as emissões dos 
gases de efeito estufa e 
promover a diversidade são 
importantes. Mas adotar 
essas ações de per si não 
fazem uma empresa se 

tornar sustentável de fato. 
A temática é mais ampla e 
ESG não é checklist. O pri-
meiro passo é ter conteúdo, 
ter as ações para dentro 
e para fora e desenvolver 
uma cultura. O relatório 
de sustentabilidade é uma 
consequência e o reporte 
deve contemplar tudo que 
tem materialidade. E este 
passo não pode ser pulado. 

E como identificar os pro-
blemas de materialidade? 
Uma boa dica é comparar 
com outras empresas do 
mesmo setor. De cinco em-
presas de bebidas, apenas 
uma omite a questão de em-
balagens do seu relatório. 
Se sabemos que as garrafas 
plásticas são cena comum 
no caso de poluição de rios 
e mares, então como uma 
empresa deste setor pode 
ser sustentável ignorando 
este tópico? 

É importante avaliar os 
impactos de entrada, o 
processamento e a saída ao 
longo da cadeia de valor da 
empresa, assim como toda 
sua cadeia de fornecimento. 
Vale também observar se 
os stakeholders relevantes 
estão de fato sendo consi-
derados e se a forma de atu-
ação da empresa por si já é 
controversa e/ou gera danos 
a terceiros, por exemplo, em 
termos de desrespeito aos 
direitos humanos, danos à 
saúde, poluição do ar e da 
água, geração de carbono 
e produção de lixo, entre 
outros. 

Plantar mudas de árvore 
não torna sustentável uma 
empresa que polui os rios, 
assim como doar cestas bási-
cas não é uma compensação 
para um ambiente tóxico de 
trabalho. A consistência do 
relatório pode ser avaliada 
considerando a abrangência 
e a significância. 

Empresas multinacionais 
que destacam as ações que 
fazem nos EUA e na Europa 
e ignoram as práticas adota-
das na América Latina ou na 
África devem ser avaliadas 
com atenção e cautela, as-
sim como uma organização 
que destaca ter um produto 
sustentável, mas o mesmo 
não tem peso em seu fatu-
ramento (ou seja, a maior 
parte de sua receita vem 
de produtos não sustentá-
veis). Relatórios devem ser 
transparentes e precisos 
e a empresa deve garantir 
a trilha necessária para a 
realização da auditoria. 

E o mundo corporativo 
deve ser incentivado a 
adotar estas ações de for-
ma coletiva. A verdade vai 
prevalecer e a margem para 
os engodos se tornarão cada 
vez menores. E a sua organi-
zação, está preparada para 
responder à pergunta: o que 
a sua empresa não mostra? 

(*) - Professor da FIA, é diretor de 
Compliance & Sustentabilidade na 

ICTS Protiviti, especializada em 
soluções para gestão de riscos, 

compliance, ESG, auditoria interna, 
proteção e privacidade de dados.

Jefferson Kiyohara (*)
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O corretor da Bolsa de 
Valores é uma das profissões 
que está em alta no país. As 
contratações com carteira 
assinada aumentaram 45,5% 
em agosto, na comparação 
com o ano passado, segundo 
o levantamento realizado 
pelo portal Salário. O estudo 
considera o cruzamento de 
dados entre o Caged, o e-
Social e o Empregador Web.

Ainda de acordo com o 
levantamento, a média sa-
larial para o cargo no país é 
de R$ R$ 3.908,01, podendo 
chegar a até R$ 11.313,12. 

A cidade de São Paulo 
é o local que apresenta o 
maior número de vagas. Em 
seguida estão os municípios 
de Rio de Janeiro, Cajamar, 
Curitiba e Belo Horizonte, 
nesta ordem. O cresci-
mento da demanda ocorre 
paralelamente ao aumento 
do interesse dos brasileiros 
por investir em produtos de 
ativos variáveis. De acordo 
com a B3, o número de 
investidores pessoa física 
aumentou 43% no primeiro 
semestre em comparação 
com o mesmo período de 
2020. Em números, o total 
de cadastrados na Bolsa de 

O crescimento da demanda é paralelo ao aumento do interesse 
dos brasileiros por investir em produtos de ativos variáveis.

Roberto Vilela (*)

A evolução é um ponto crucial 
da humanidade. É inerente ao ser 
humano buscar o crescimento, o 
desenvolvimento e a otimização 
de suas atividades. Porém, uma 
das situações comuns que viven-
ciamos nos negócios brasileiros é 
o hábito de basear sua evolução 
na regionalidade em que se está 
inserido, não expandindo a visão 
ao país de dimensão continental 
em que vivemos. 

Com um mercado tão vasto as 

diversidades são perceptíveis até 
mesmo entre cidades vizinhas, se 
sobressaindo quando em compa-
ração a áreas inóspitas do país. 

Porém, o cenário nacional, 
além de maduro, também é 
competitivo e fragmentá-lo por 
fronteiras geográficas limita a 
multiface das atividades em-
presariais. 

Além do potencial que existe 
no empreendedorismo brasi-
leiro, onde em alguns setores 
somos, inclusive, referência 
mundial, há também que se 

citar que a conscientização e 
valorização do ecossistema de 
nosso país é o primeiro passo 
para alavancarmos negócios e 
nos posicionarmos como um 
ambiente inovador e criativo.

Para essa expansão, com co-
erência e compreensão da plu-
ralidade, estabelecer conexões 
consistentes vai muito além da 
inserção de representantes re-
gionais. Na verdade, a destreza 
é o que diferencia o sucesso dos 
negociantes. Quando ampliações 
são planejadas para regiões re-

motas do país, a superficialidade 
das relações não é o bastante 
para que negócios prosperem. 

A longevidade se torna reflexo 
da congruência com que se trata 
os ecossistemas onde se busca a 
inserção. A proximidade ainda é 
o diferencial, principalmente em 
áreas remotas onde o que reina 
é a transparência, o aperto de 
mão, o contato que faz perceber 
o valor que será agregado. Ainda 
que vivamos em uma era digital, 
onde o contato seja muito mais 
facilitado, o relacionamento 

interpessoal, baseado em fre-
quência e respeito, é que traz 
parcerias duradouras.

Portanto, para criar conexões 
é fundamental que os gestores 
estejam dispostos a ampliar sua 
visão de negócio, e que tenham 
disponibilidade e resiliência 
para conhecer a fundo todas as 
oportunidades das diferentes 
regiões do país.

(*) - É consultor empresarial e 
mentor de negócios, especialista nas áreas de 

gestão e estratégias comerciais 
(www.orobertovilela.com.br).

Com a proximidade da 
Black Friday, data 
que é conhecida pe-

los altos descontos e pro-
moções, as empresas já se 
preparam para atender o 
alto fluxo de atendimento 
dos clientes, em diversos 
canais, como: site e redes 
sociais. Para Rafael Souza, 
especialista em relacio-
namento digital e CEO da 
Ubots - startup gaúcha 
especializada em chatbots 
-, uma das estratégias mais 
eficazes para a alta deman-
da é a automatização com 
o uso de chatbots. 

“Eles podem auxiliar em 
todos os pontos de jorna-
da de consumo, pois os 
clientes têm urgência em 
consumir e não querem 
perder tempo com ne-
nhuma distração”, explica 
Souza. Entre os principais 
benefícios dos bots durante 
a Black Friday estão:
	 •	Resposta	de	forma	ime-

diata em dúvidas, como: 
especificações de produ-
tos, prazo de entrega, 
como funciona a troca e 
devolução.

	 •	Ajudar	os	clientes	a	fina-
lizar a compra;

	 •	Enviar	a	segunda	via	de	
boleto;

	 •	Ajudar	a	realizar	compa-
rações de preços;

	 •	Informar	sobre	as	melho-
res promoções.

 

Uma das estratégias mais eficazes para a alta demanda é a 
automatização com o uso de chatbots.

Black Friday com chatbots: 
como controlar a 

alta demanda de mensagens?
“Eles podem auxiliar em todos os pontos de jornada de consumo, pois os clientes têm urgência em 
consumir e não querem perder tempo com nenhuma distração”
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VA treinado de acordo com uma 
série de assuntos pré-esta-
belecidos pela marca. 

Quando um consumidor 
tem uma demanda que 
necessita de julgamento 
humano, por exemplo, o bot 
não conseguirá responder. 
Neste caso a pessoa será 
transferida para o atendente 
humano, que já estará a par 
de sua necessidade à disposi-
ção para resolver. Em outros 
casos, o atendimento huma-
no pode ser usado como um 
“trunfo”	 para	 clientes	 VIP,	
gerando uma sensação de 
exclusividade.

Vale ressaltar que o pós-
venda da Black Friday tam-
bém é importante, uma vez 
que o fluxo de atendimentos 
ainda continua no mesmo ní-
vel, com um volume imenso 
de trocas, devoluções, recla-
mações por atraso, produtos 
extraviados, por exemplo. 

“A estratégia utilizada pre-
cisa prever essa demanda, e 
contar com o chatbot para 
isso é essencial. Desenvolver 
um fluxo conversacional que 
dê conta de realizar ações 
mais complexas como um 
processo de devolução, por 
exemplo, vai gerar mais 
satisfação para o cliente”, 
finaliza o especialista em 
relacionamento digital, Ra-
fael Souza. -  Fonte e outras 
informações: (www.ubots.
com.br).

O ideal é que as empresas 
comecem o planejamento 
para a Black Friday ainda no 
primeiro semestre do ano. 
Dependendo da complexi-
dade do bot que a organiza-
ção pretende disponibilizar 
durante a data tão esperada 
pelo varejo, ele precisa ser 
contratado, planejado e 
criado com um certo tempo 
de antecedência. Em datas 
como essa, o atendimento 
costuma ser caótico e com 
ajuda de um chatbot ne-
nhum consumidor precisa 
ficar esperando isso. Logo, 
é possível enxergar vanta-
gens, como: 
	 •	Clientes	fidelizados;
	 •	Aumento	nos	lucros;
	 •	Redução	de	custos	com	

atendimento. 
 
Os bots “dão conta” de 

todas as respostas?- A res-

posta é sim, pois as pessoas 
querem saber mais sobre 
os produtos, condições, e 
até mesmo negociar com a 
empresa, e é nesse momento 
que o bot entra para ser o 
“salvador da pátria”. 

“Os bots conseguem res-
ponder centenas de usuários 
ao mesmo tempo. Enquanto 
isso, os atendentes podem 
ficar alocados nas tarefas 
mais complexas ou até mes-
mo em atendimentos mais 
exclusivos”, comenta Souza. 

Em alguns momentos os 
operadores humanos entram 
em ação, de modo a suprir a 
necessidade de “limitação” 
do bot. Mas, tudo depende 
do cenário e do objetivo da 
empresa. É essencial para a 
experiência do consumidor 
que a marca disponibilize o 
atendimento humano tam-
bém. Desta forma, o bot será 

Como é a profissão de corretor da 
Bolsa de Valores
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VA distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários, agências 
de viagem, consultorias para 
empresas, dentre outros 
estabelecimentos. A Casa 
do Trader, por exemplo, 
reúne profissionais para 
orientar de forma específica 
os investidores que querem 
atuar com o day trade.

O trabalho de um corre-
tor envolve todo o suporte 
estratégico necessário ao 
investidor. Cabe a ele indi-
car o produto mais atrativo, 
conforme o perfil do cliente, 
o propósito com o qual é feito 
o investimento, em quanto 
tempo pretende-se realizar 
o resgate do dinheiro e como 
é composta a carteira desse 
investidor. 

Essa orientação profissio-
nal contribui para escolhas 
mais assertivas e minimizam 
o risco existente em todo 
tipo de investimento. No 
caso do day trade, ela mos-
tra-se ainda mais essencial, 
tendo em vista que essa é 
a modalidade mais ágil da 
Bolsa de Valores e, também, 
uma das mais atrativas e 
arriscadas. - Fonte e outras 
informações: (www.genia-
linvestimentos.com.br).

Valores chegou a 3,8 milhões.
O corretor da Bolsa de 

Valores deve ter um amplo 
conhecimento sobre o mer-
cado financeiro. Por isso, 
nessa área, costumam atuar 
profissionais graduados e 
pós-graduados em Economia, 
Ciências Contábeis, Adminis-
tração, Ciências Atuariais e 
áreas afins. O papel do cor-
retor é auxiliar investidores 
– tanto pessoas físicas, quanto 
empresas – a realizar as ope-
rações mais compatíveis com 
seus objetivos, buscando o 
maior retorno financeiro e 

criando estratégias para mi-
nimizar os riscos.

Além da formação superior, 
essa profissão requer habilida-
des como boa comunicação, 
domínio da língua inglesa, aná-
lise estratégica e aptidão para 
vendas. Também é preciso 
manter-se atualizado com as 
informações dos cenários po-
lítico e econômico nacional e 
internacional, pois há diversos 
fatores que interferem direta-
mente no mercado financeiro. 

As oportunidades de em-
prego podem ser em correto-
ras de investimentos, bancos, 

Mercado interno: será que a grama do vizinho é mais verde?
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CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº
308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEILÕES, Plataforma de Leilão on-line,
CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela
Vista, São Paulo - SP, 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo
comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site:
www.globoleiloes.com.br, a PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DA DISPOSIÇÃO APLICADA
EM CARRINHO DE BAGAGENS. O Único Leilão terá início imediato após a publicação do edital
em jornal de grande circulação local, e se encerrará no dia 22 de novembro de 2021, às 15 horas e
30 minutos. Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília -DF. Será levado à leilão pelo valor de
R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais). Ressalte-se que os lances abaixo do valor de avaliação estão
condicionados a aceitação dos comitentes vendedores, estes, podendo responder até o
encerramento do leilão. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é
publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro
Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, JUCESP nº 1.151.

MEZ 5 ENERGIA S.A. - CNPJ 40.215.231/0001-37 - NIRE 35300573412 - Companhia Fechada - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 21/10/2021 - 1. Data, Hora e Local: 
No dia 21/10/2021, às 11h na sede da MEZ 5 ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, 1.753, 15º andar, sala 01 (parte), Indianápolis, CEP 
04029-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei 6.404/1976, em virtude da presença dos acionistas representan-
tes da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. e MEZ Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (“Acionistas”). 
3. Mesa: Presidente: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; Secretária: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratificação da Ata de AGE realizada em 11/10/2020 
às 10h, registrada sob o nº 508.026/21-0, em 20/10/2021 na JUCESP (“AGE MEZ 5”), para ratificar a aprovação da 1ª emissão de notas promissórias comerciais, em série única, para distri-
buição pública com esforços restritos, da Companhia, no valor total de R$ 100.000.000,00 (“Emissão”), retificando, no entanto, que a Emissão não contará com o aval de MEZ Energia e 
Participações Ltda., CNPJ 37.027.275/0001-29 (“MEZ Holding”), que, por um erro, foi inserido na AGE MEZ 5. 5. Deliberações: As Acionistas, sem ressalvas ou emendas, aprovaram 
integralmente as seguintes deliberações: (i) aprovaram a retificação da ata AGE MEZ 5 para corrigir que a Emissão não contará com o aval de MEZ Holding, erro este que não fere a essência 
do ato, não acarreta lesão ao interesse público, tampouco prejuízo a terceiros. (ii) aprovaram, em virtude da retificação deliberada no item (i), acima, a ratificação da Emissão e a Oferta 
aprovada em AGE MEZ 5, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, com os termos e condições a serem estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártula”), 
sendo que as Notas Promissórias, a Emissão terão as seguintes características e condições principais: a) Valor Total da Emissão: O Valor Total da Emissão será de R$ 100.000.000,00 na 
Data de Emissão. b) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização, conforme previs-
ta na Cártula (“Data de Emissão”); c) Número da Emissão: a Emissão constitui a 1ª emissão de Notas Promissórias da Companhia; d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário 
das Notas Promissórias será de R$ 100.000.000,00, na Data de Emissão; e) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário da Cártula não será atualizado monetariamente; f) Quanti-
dade de Notas Promissórias: serão emitidas 1 Nota Promissória; g) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; h) Aval: de forma a garantir o fiel, integral e pontual 
cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora na Cártula e no âmbito da Emissão, incluindo o Valor Nominal Unitário, a Remune-
ração, os encargos e eventuais despesas e custos incorridos, bem como das penas convencionais, indenizações, reembolsos, tributos e similares que os titulares da Cártula incorram ou venham 
a incorrer para a cobrança de seu crédito (“Obrigações Garantidas”), a Nota Promissória contará com o Aval de Marcos Zarzur, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado em São Paulo/
SP, na Avenida República do Líbano, 1921, CEP 04501-002, CPF 084.742.748-00 (“Aval” e “Avalista” respectivamente); i) Prazo e Data de Vencimento: nos termos do caput do artigo 5º 
da Instrução CVM 566, a Nota Promissória terá prazo de até 182 dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resga-
te antecipado previstas na Cártula, respectivamente; j) Forma, Custodiante, Comprovante de Titularidade e Banco Mandatário: a Cártula será emitida sob a forma cartular e custo-
diada perante o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, CEP 04.344-902, São Paulo/SP, CNPJ 60.872.504/0001-23, na qualidade de 
prestador de serviços de instituição depositária (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito e efeitos, a comprovação da titularidade da Cártula será feita por meio da posse da 
Cártula, adicionalmente, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), a titularidade da Nota Promissória será comprovada 
pelo relatório expedido pela B3 em nome do respectivo titular da Nota Promissória. Foi contratado como prestador de serviços de banco mandatário para a Emissão o Itaú Unibanco S.A. 
(acima qualificado) (“Banco Mandatário”). A Cártula circulará por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, conforme disposto no §1º do artigo 4º da Instrução 
CVM 566, enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação da Nota Promissória se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3, que en-
dossará a cártula da Nota Promissória ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3, com exceção do resgate que tenha sido liquidado através da B3; k) Destinação dos 
Recursos: os recursos captados no âmbito da Emissão serão utilizados para: (i) capital de giro da Emissora; e (ii) construção, operação e manutenção das instalações de transmissão objeto 
dos Lotes 04 e 05 do Leilão ANEEL nº01/2020, de 17/12/2020, composto pela implantação das Linhas de Transmissão (“LT”) 230kV entre a SE Porto Alegre 1 e SE Porto Alegre 9 com circui-
to subterrâneo, entre Guaíba 3 e Charqueadas 3, entre Capivari do Sul e Osório 3, entre Guaíba 3 e SE Pólo Petroquímico; e pela implantação e/ou ampliação das subestações SE 230/69 kV 
Charqueadas 3 e SE Guaíba 3 - Compensador Estático 525 kV e SE Porto Alegre 4 230/13,8 kV. l) Remuneração: A Nota Promissória fará jus ao pagamento de juros remuneratórios, inci-
dentes sobre seu Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, 
expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário, disponibilizado em sua página na internet (http://www.b3.
com.br) (“Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 2,85% ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário da Nota Promissória, desde a Data de Emissão, até a data de seu 
efetivo pagamento, conforme os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Promissórias - CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 na Internet (http://www.b3.com.
br), e de acordo com a fórmula presente na Cártula; m) Pagamento de Remuneração e do Valor Nominal Unitário: a Remuneração será paga, juntamente com o Valor Nominal Uni-
tário, em uma única parcela na Data de Vencimento, ou, se for o caso, na data de eventual resgate antecipado, no âmbito da Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), ou, 
ainda, na data de eventual declaração de vencimento antecipado da Nota Promissória em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cártula); n) Resgate Ante-
cipado Facultativo Total: a Emissora poderá, a qualquer tempo, resgatar antecipadamente a totalidade da Nota Promissória, a seu exclusivo critério, mediante o pagamento do Valor do 
Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor do Resgate Antecipado Facultativo a que farão jus os titulares da Nota Promissória por 
ocasião do Resgate Antecipado Facultativo corresponderá ao Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, apurados desde a Data de Emissão, até a data do efetivo pagamento do 
resgate antecipado (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido dos Encargos Moratórios (conforme definido na Cártula), se aplicável, devidos e não pagos até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A B3 deverá ser notificada pela Emissora sobre o Resgate Antecipado Facultativo com antecedência mínima de 3 Dias 
Úteis da respectiva data prevista para ocorrer o Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso, por meio de envio de correspondência em conjunto com os titulares das Notas Promissórias. 
O pagamento da Nota Promissória resgatada antecipadamente, com relação à Nota Promissória (a) que esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os 
procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Banco Manda-
tário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4º, artigo 5º, da Instrução CVM 566; o) Vencimen-
tos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Cártula, mediante a ocorrência de determinados eventos as Notas Promissórias poderão ser declaradas antecipada-
mente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Notas Promissórias. A Emissora co-
municará a B3 no mesmo Dia Útil da declaração de vencimento antecipado das Notas Promissórias; p) Registro para Distribuição e Negociação das Notas Promissórias: As Notas 
Promissórias serão depositadas (a) para distribuição pública no mercado primário exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela 
B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) negociação, observadas as restrições dispostas na Cártula, no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e 
Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) eletronicamente na B3. Concomitantemen-
te à liquidação, a Nota Promissória será depositada em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. A Nota Promissória somente poderá ser negociada entre investidores quali-
ficados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme disposto no artigo 13 da 
Instrução CVM 476, e observado o cumprimento das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 pela Companhia, exceto pelo eventual lote de Nota Promissória objeto de ga-
rantia firme pelo Coordenador Líder; q) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes à Nota Promissória serão efetuados em conformidade com: (i) os procedimentos adotados pela B3, 
caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3; (ii) em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede da Emissora, diretamente ao ti-
tular, caso a Nota Promissória não esteja depositada eletronicamente na B3; r) Subscrição e Integralização: A subscrição e integralização da Nota Promissória será realizada exclusiva-
mente por meio do MDA. A sua integralização será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com 
as normas de liquidação aplicáveis à B3; s) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares da Nota Promissória, os débitos em 
atraso, devidamente atualizados, ficarão sujeitos: (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% sobre o valor devido e não pago; e (ii) a juros de mora 
não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago, independen-
temente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); t) Distribuição das Notas Promissórias: As Notas Promissórias serão objeto de distri-
buição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Promissórias (“Garan-
tia Firme”), com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação, 
Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Notas Promissórias Comerciais, em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª Emissão da MEZ 5 Energia 
S.A.” (“Contrato de Distribuição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, organizará o plano de distri-
buição das Notas Promissórias, tendo como público alvo da Oferta Investidores Profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição; u) Colocação das 
Notas Promissórias: A colocação das Notas Promissórias será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de distribuição previsto na Cártula e no 
Contrato de Distribuição; v) Prorrogação dos Prazos. Serão considerados prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa à Nota Promissória, 
até o 1º Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não seja considerado 1 Dia Útil. “Dia Útil” significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado 
nacional; e w) Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Farão jus ao recebimento de quaisquer valores decorrentes da Nota Promissória, o titular da Nota Promissória no Dia Útil 
imediatamente anterior a respectiva data de pagamento. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata 
que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 21/10/2021. 
Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, Secretária. Acionistas: MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. - Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; 
MEZ Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Por: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.. 

MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.300.575.661 - Companhia Fechada - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 
21/10/2021 - 1. Data, Hora e Local: No dia 21/10/2021, às 11h na sede da MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), em São Paulo/SP, na Avenida 
Ibirapuera, 1.761, conjunto 151, parte andar 15, Indianápolis, CEP 04029-200. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da 
Lei 6.404/1976, em virtude da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ Energia e Participações Ltda. (“Acionista”). 3. Mesa: 
Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratificação da Ata de AGE em 11/10/2020 às 11h, registrada sob 
o nº 508.174/21-1, em 20/10/2021 na JUCESP (“AGE MEZ T1”), para ratificar a aprovação da 1ª emissão de notas promissórias comerciais, em série única, para distribuição pública com 
esforços restritos, da Companhia, no valor total de R$ 55.000.000,00 (“Emissão”), retificando, no entanto, que a Emissão não contará com o aval de MEZ Energia e Participações Ltda., 
CNPJ 37.027.275/0001-29 (“MEZ Holding”), que, por um erro, foi inserido na AGE MEZ T1. 5. Deliberações: As Acionistas, sem ressalvas ou emendas, aprovaram integralmente as seguin-
tes deliberações: (i) aprovaram a retificação da ata AGE MEZ T1 para corrigir que a Emissão não contará com o aval de MEZ Holding, erro este que não fere a essência do ato, não acarreta 
lesão ao interesse público, tampouco prejuízo a terceiros. (ii) aprovaram, em virtude da retificação deliberada no item (i), acima, a ratificação da Emissão e a Oferta aprovada em AGE MEZ T1, 
nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, com os termos e condições a serem estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártula”), sendo que as Notas Promissórias, 
a Emissão e a Oferta terão as seguintes características e condições principais: a) Valor Total da Emissão: O Valor Total da Emissão será de R$ 55.000.000,00 na Data de Emissão. b) Data 
de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização, conforme prevista na Cártula (“Data de 
Emissão”); c) Número da Emissão: a Emissão constitui a 1ª emissão de Notas Promissórias da Companhia; d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Notas Promissórias 
será de R$ 55.000.000,00, na Data de Emissão; e) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário da Cártula não será atualizado monetariamente; f) Quantidade de Notas Promis-
sórias: serão emitidas 1 Nota Promissória; g) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; h) Aval: de forma a garantir o fiel, integral e pontual cumprimento de todas as 
obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora na Cártula e no âmbito da Emissão, incluindo o Valor Nominal Unitário, a Remuneração, os encargos e even-
tuais despesas e custos incorridos, bem como das penas convencionais, indenizações, reembolsos, tributos e similares que os titulares da Cártula incorram ou venham a incorrer para a cobran-
ça de seu crédito (“Obrigações Garantidas”), a Nota Promissória contará com o Aval de Marcos Zarzur, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida Repúbli-
ca do Líbano, 1921, CEP 04501-002, CPF 084.742.748-00 (“Aval” e “Avalista” respectivamente); i) Prazo e Data de Vencimento: nos termos do caput do artigo 5º da Instrução CVM 566, 
a Nota Promissória terá prazo de até 182 dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado previstas 
na Cártula, respectivamente; j) Forma, Custodiante, Comprovante de Titularidade e Banco Mandatário: a Cártula será emitida sob a forma cartular e custodiada perante o Itaú 
Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, CEP 04.344-902, São Paulo/SP, CNPJ 60.872.504/0001-23, na qualidade de prestador de serviços 
de instituição depositária (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito e efeitos, a comprovação da titularidade da Cártula será feita por meio da posse da Cártula, adicionalmen-
te, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), a titularidade da Nota Promissória será comprovada pelo relatório expe-
dido pela B3 em nome do respectivo titular da Nota Promissória. Foi contratado como prestador de serviços de banco mandatário para a Emissão o Itaú Unibanco S.A. (acima qualificado) 
(“Banco Mandatário”). A Cártula circulará por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, conforme disposto no §1º do artigo 4º da Instrução CVM 566, enquan-
to objeto de depósito centralizado, a circulação da Nota Promissória se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3, que endossará a cártula da 
Nota Promissória ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3, com exceção do resgate que tenha sido liquidado através da B3; k) Destinação dos Recursos: os recursos 
captados no âmbito da Emissão serão utilizados para: (i) capital de giro da Emissora; e (ii) aumento de capital social nas sociedades investidas para construção, operação e manutenção das 
instalações de transmissão dos projetos de transmissão de energia constantes de seus objetos sociais. l) Remuneração: A Nota Promissória fará jus ao pagamento de juros remuneratórios, 
incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra 
grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário, disponibilizado em sua página na internet (http://
www.b3.com.br) (“Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 2,85% ao ano, base 252 Dias Úteis, cal-
culados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário da Nota Promissória, desde a Data de Emissão, até a data de 
seu efetivo pagamento, conforme os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Promissórias - CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 na Internet (http://www.b3.com.
br), e de acordo com a fórmula presente na Cártula; m) Pagamento de Remuneração e do Valor Nominal Unitário: a Remuneração será paga, juntamente com o Valor Nominal Uni-
tário, em uma única parcela na Data de Vencimento, ou, se for o caso, na data de eventual resgate antecipado, no âmbito da Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), ou, 
ainda, na data de eventual declaração de vencimento antecipado da Nota Promissória em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cártula); n) Resgate Ante-
cipado Facultativo Total: a Emissora poderá, a qualquer tempo, resgatar antecipadamente a totalidade da Nota Promissória, a seu exclusivo critério, mediante o pagamento do Valor do 
Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor do Resgate Antecipado Facultativo a que farão jus os titulares da Nota Promissória por 
ocasião do Resgate Antecipado Facultativo corresponderá ao Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, apurados desde a Data de Emissão, até a data do efetivo pagamento do 
resgate antecipado (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido dos Encargos Moratórios (conforme definido na Cártula), se aplicável, devidos e não pagos até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A B3 deverá ser notificada pela Emissora sobre o Resgate Antecipado Facultativo com antecedência mínima de 3 Dias 
Úteis da respectiva data prevista para ocorrer o Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso, por meio de envio de correspondência em conjunto com os titulares das Notas Promissórias. 
O pagamento da Nota Promissória resgatada antecipadamente, com relação à Nota Promissória (a) que esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os 
procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Banco Manda-
tário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4º, artigo 5º, da Instrução CVM 566; o) Vencimen-
tos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Cártula, mediante a ocorrência de determinados eventos as Notas Promissórias poderão ser declaradas antecipada-
mente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Notas Promissórias. A Emissora co-
municará a B3 no mesmo Dia Útil da declaração de vencimento antecipado das Notas Promissórias; p) Registro para Distribuição e Negociação das Notas Promissórias: As Notas 
Promissórias serão depositadas (a) para distribuição pública no mercado primário exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela 
B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) para negociação, observadas as restrições dispostas na Cártula, no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos 
e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) eletronicamente na B3. Concomitante-
mente à liquidação, a Nota Promissória será depositada em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. A Nota Promissória somente poderá ser negociada entre investidores 
qualificados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme disposto no artigo 
13 da Instrução CVM 476, e observado o cumprimento das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 pela Companhia, exceto pelo eventual lote de Nota Promissória objeto 
de garantia firme pelo Coordenador Líder; q) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes à Nota Promissória serão efetuados em conformidade com: (i) os procedimentos adotados 
pela B3, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3; (ii) em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede da Emissora, diretamen-
te ao titular, caso a Nota Promissória não esteja depositada eletronicamente na B3; r) Subscrição e Integralização: A subscrição e integralização da Nota Promissória será realizada exclu-
sivamente por meio do MDA. A sua integralização será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo 
com as normas de liquidação aplicáveis à B3; s) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares da Nota Promissória, os débitos 
em atraso, devidamente atualizados, ficarão sujeitos: (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% sobre o valor devido e não pago; e (ii) a juros de 
mora não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago, inde-
pendentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); t) Distribuição das Notas Promissórias: As Notas Promissórias serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Promissórias 
(“Garantia Firme”), com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Notas Promissórias Comerciais, em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª Emissão da 
MEZ 5 Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, organizará o 
plano de distribuição das Notas Promissórias, tendo como público alvo da Oferta Investidores Profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição; u) 
Colocação das Notas Promissórias: A colocação das Notas Promissórias será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de distribuição previs-
to na Cártula e no Contrato de Distribuição; v) Prorrogação dos Prazos. Serão considerados prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa à 
Nota Promissória, até o 1º Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não seja considerado 1 Dia Útil. “Dia Útil” significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou 
feriado declarado nacional; e w) Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Farão jus ao recebimento de quaisquer valores decorrentes da Nota Promissória, o titular da Nota Promissó-
ria no Dia Útil imediatamente anterior a respectiva data de pagamento. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 
21/10/2021. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, Secretária. Acionista: MEZ Energia e Participações Ltda. - Por: Maurício Ernes-
to Grandjean Zarzur. 

Cláudio Lasso (*)         

E não são as empresas 
físicas que necessi-
tam de um contador,  

isso independe do meio em 
que o empreendedor atua. 
Então, até quem atua só por 
e-commerce precisa de um 
profissional da área.  

Claudio Lasso, CEO da 
Sapri Consultoria e conta-
dor, conta sobre as mudan-
ças que ocorreram no mun-
do contábil. “Muita coisa 
mudou na Contabilidade 
desde a era do “guarda-li-
vros”. Antes o contador era 
considerado apenas como 
o responsável por lidar com 
as questões burocráticas 
contábeis. Hoje ele é um 
grande parceiro na admi-
nistração da empresa, um 
“braço direito”’, explica, 
ao listar sete mitos sobre 
o contador.

O contador é um grande parceiro na administração da empresa, 
um “braço direito”.

A busca por competitivida-
de faz com que as soluções lo-
gísticas sejam um diferencial 
de compra, principalmente 
quando há necessidade de 
devolução de seus produtos, 
seja por motivo de desistên-
cia, troca ou defeito. Neste 
contexto, a maioria das 
empresas do e-commerce 
usa os Correios para fazer o 
serviço de Logística Reversa, 
uma modalidade de envio de 
documentos ou mercadorias 
em devolução sem ônus ao 
remetente. 

Nesses casos, o vendedor 
arca com os custos de en-
vio e garante uma melhor 
experiência de compra aos 
clientes. Ao utilizar a Logís-
tica Reversa dos Correios, as 
empresas aceleram o ciclo de 
devolução dos produtos e, 
principalmente, melhoram 
o processo de pós-venda. 
Neste serviço, os Correios 
oferecem ao mercado três 
modalidades:
	 •	Logística Reversa em 

Agência: A postagem 
da encomenda em de-
volução é realizada pelo 
consumidor na rede de 
agências dos Correios. No 
momento da postagem, o 
remetente da encomenda 
informa ao atendente 
da agência o código de 
autorização de postagem 
(e-ticket) fornecido pela 

Rafael Araujo – Árvore – O jornalista com larga 
vivência na área da comunicação entre o universo 
corporativo e pessoas, criou esse verdadeiro manual 
para que as pessoas – afinal, que empresa houvera, 
que dirigida por pessoas não fora – fizessem o óbvio: 

gesto simples de se comunicar. Sabemos que desafortunadamen-
te o cotidiano mostra-se não tão fácil. Rafael resolveu esclarecer, 
e o fez muito bem. Este “podbook” deverá ser “escutado” por 
todos que de uma forma ou outra, dialogam com seus públicos, 
sejam internos, externos, etc. Prático, objetivo e muito eficaz. 
Absolutamente necessário.

Tudo Comunica: 
Um podcast para ler

Ronaldo de Melo Pereira – Scortecci – Criogenia, 
esse é o âmago da estória muito bem urdida pelo 
autor. Imaginem seres viventes na Terra,  numa época 
futura, tipo mais de quatrocentos anos à nossa frente. 

Os ingredientes da obra de início causam humor, após rápida 
análise, um leve terror. Não é para menos, pois, pelos viventes 
desse século, fomos considerados a “idade média” pelo avanços 
que advieram. O leitor levará um  choque pelos acontecimentos 
imaginados e relacionados aos que hoje ocorrem. O autor dá 
um cunho antropológico às suas páginas. Obra com bom ritmo, 
sem restrição de faixa etária. “Emochocante”!

O Aluno que Reinventou o Tempo: 
O diário de um estudante 
do século XXV

Kendi Sakamoto – Laços – O mestre Kendi 
“abusou” de seus vastos conhecimentos adquiridos 
como gestor de várias empresas multinacionais e 
nas muito nacionais, para descrever corretamente, 
um panorama de toda situação atinente ao título 

de sua obra. Numa estrutura semântica  correta , clara e bem 
objetiva, gestores, políticos, professores e qualquer perfil de 
leitor, encontrará em suas páginas informações suficientes para 
entender e posicionar-se devidamente. Oportuna.

Importância Estratégica da 
Governança Corporativa

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Sete mitos sobre a 
figura do contador nas empresas
É inegável a importância da contabilidade de uma empresa, tanto na abertura quanto para manter a 
saúde financeira do empreendimento

fissão vai além da 
análise e gestão de 
custos, demonstra-
ções financeiras entre 
outros instrumentos 
matemáticos. A rotina 
do contador abran-
ge também relações 
humanas nas organi-
zações, ética e plane-
jamento estratégico.

 3) O contador só faz 
recolhimento de 
impostos - O con-
tador vai muito além 
dos impostos. Ele 
analisa os números da 
empresa, dando vida 
a eles, propondo so-
luções e fazendo com 
que sejam a base para 
decisões estratégicas 
e eficientes por parte 
da MPE.

 4) O contador é um 
mal necessário - 
Contador estraté-
gico é peça-chave 
para a longevidade 
da MPE. Empresas 
devem aproveitar o 
amplo conhecimento 
e a experiência do 
empresário contábil, 
vendo-o como um 
consultor que pode 
agregar muito valor 
aos negócios da MPE, 
com soluções moder-
nas e visão de longo 
prazo.

 5) O contador está 
cercado por papéis 
- A tecnologia chegou 
e o “guarda-livros” 
ficou no passado. Com 
muitas obrigações 
migrando para o di-
gital (como o SPED) 
e soluções de inte-
gração contábil, por 
exemplo, o contador 
tem a tecnologia como 
grande aliada para 
ampliar sua produti-
vidade.

 6) A contabilidade é 
um mercado tipi-
camente masculi-
no - Cada vez mais 
mulheres ingressam 
no mercado contábil, 
a participação femi-
nina só aumenta na 
área contábil brasi-
leira. Desde 1950, a 
representatividade 
feminina multiplicou-
se, sendo a mulher 
presença marcante 
nos escritórios contá-
beis – quando não são 
a maioria. A realidade 
mudou para as conta-
bilistas.

 7) A tecnologia já dis-
pensa os contado-
res - Tecnologia não 
substitui a capacidade 
de análise e recomen-
dações. A tecnologia 
ajuda a realizar com 
mais agilidade as tare-
fas repetitivas, o que 
é ótimo para liberar 
o tempo do contador 
para apoiar o empre-
endedorismo, ajudan-
do novos empresários 
com orientações de 
um consultor espe-
cializado. -  Fonte e 
outras informações: 
(www.sapriconsulto-
ria.com.br).
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 1) O contador é muito 

rígido e tradicional 
- Os contadores tra-
balham com serieda-
de, o que é diferente 
de ser fechado e 
rígido para o conta-
to amistoso. Novas 
tecnologias, nada tra-
dicionais, ajudam o 

contador a atender o 
cliente adequando-se 
à sua realidade, seja 
presencialmente ou a 
distância.

 2) Contabilidade é só 
matemática - Ma-
temática é a base da 
contabilidade, mas 
não é tudo. A pro-

Logística Reversa beneficia 
fornecedores e consumidores

contratante para utiliza-
ção do serviço.

	 •	Logística Reversa Do-
miciliar: A coleta da en-
comenda em devolução é 
realizada pelo carteiro no 
endereço indicado pela 
contratante.

	 •	Logística Reversa Si-
multânea Domiciliar: 
Consiste na coleta do 
produto de retorno si-
multaneamente à entrega 
do produto substituto. 
A entrega do novo pro-
duto está condicionada 
à coleta/devolução do 
outro que está em posse 
do consumidor. A coleta 
da encomenda ocorrerá 
somente quando a unida-
de operacional receber a 
encomenda substituta.

O Diretor de Negócios dos 
Correios, Alex do Nascimen-
to, destaca as mudanças 
nos perfis de consumo, com 
aumento expressivo de com-
pras online, o que consequen-
temente reflete no volume 
de trocas e devoluções dos 
produtos.

“Esse serviço já existia 
antes da pandemia, com o 
aumento do e-commerce, 
ganhou ainda mais destaque. 
A solução pode ser utilizada 
o ano todo, sobretudo após 
grandes datas comemorati-
vas, e é um diferencial que 
o vendedor oferece aos seus 
consumidores finais”, acres-
centa.

Além das três opções ofe-
recidas, o serviço conta ainda 
com adicionais como aviso de 
recebimento, valor declara-
do, manuseio especial, locker 
e mão própria, entre outros. 
- Fonte e mais informações: 
(www.correios.com.br).
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Lição 2: Sucesso é merecimento - Já é um bordão 
surrado, mas que vale a pena lembrar: o sucesso não vem 
do nada, você deve merecê-lo. Acho que todos nós co-
nhecemos pessoas que não são donas de um cérebro tão 

Na vida pessoal costumamos traçar objetivos de longo prazo, como a compra da casa própria, uma viagem ao exterior, a 
graduação universitária... Nem sempre estipulamos uma data para que estes objetivos se concretizem, o que sempre  

deveríamos fazer. Senão, serão apenas sonhos intangíveis, não passando de meros desejos. É bem provável que  
deixemos a vida correr naturalmente, sem um plano com uma estratégia para atingirmos aquilo que tanto desejamos. 

Marco Juarez Reichert (*)

Deste modo, a chance de dar certo advém do acaso, 
não por mérito próprio. 

Convenhamos, não se pode contar com a sorte como a 
saída para que nossos sonhos se realizem. A recente minis-
série “Gambito da Rainha” (no Brasil deveria ser Gambito 
da Dama, já que não usamos o nome Rainha para a peça 
referida), de grande sucesso na Netflix, mostra a carreira 
de êxito de uma jovem muito talentosa, a Beth Harmon. 

É uma peça de ficção. Dizem alguns que foi inspirada na 
carreira do grande campeão mundial de xadrez, o ameri-
cano Bob Fischer. Beth inicia muito cedo, criança ainda, 
no aprendizado do jogo e em participações em torneios 
de Xadrez nos EUA. Desde seu primeiro contato com o 
jogo, observando o tabuleiro do zelador do orfanato onde 
vivia, a Beth demonstrou uma vontade ímpar de aprender. 
Queria saber mais e mais sobre o jogo. 

Lição 1: Tenha mente aberta - Aqui uma primeira 
sugestão de uma estratégia para quem quiser se destacar 
em sua profissão: ter a mente aberta para o novo e ser 
comprometido, o máximo possível, para adquirir conheci-
mento, o que exige alta dose de perseverança. É preciso 
muito empenho com seu próprio objetivo. 

Na minissérie, assim como raras vezes ocorre na realidade, 
existem crianças superdotadas e a jovem era uma dessas, 
uma menina prodígio. Ela conquista títulos estaduais e 
nacionais americanos para conseguir uma pontuação que 
a possibilitasse disputar, na Rússia, o campeonato mundial. 
Conquistar o título de campeã mundial, contra os maiores 
jogadores do mundo, na Meca do Xadrez, era um objetivo 
extremamente audacioso e desafiante, contudo, atingível. 

Voilà! Beth Harmon, se torna a campeã mundial. Suas 
conquistas não foram resultado de sorte. Ela se empenhou, 
era focada e se preparou muito para aquele torneio. Teve 
momentos difíceis na trajetória até chegar a ser campeã 
mundial. Ela abdicou de momentos que a maioria dos 
jovens não abriria mão. Ela sabia que precisava sempre 
estudar novas técnicas e analisar partidas dos outros 
competidores.
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delas teve que se esforçar muito para chegar aonde queria. 
Arrisco a pensar que renunciaram a prazeres, festas, boas 
roupas e carros de luxo, para se dedicarem ao estudo. 

O mundo dos vencedores, pessoas físicas e empresas, 
requer que tenhamos planos estratégicos bem definidos, 
com objetivos e metas claras, com datas para que sejam 
cumpridos. Não apenas isso, mas quais os passos neces-
sários para se chegar lá, no ponto desejado? 

Talvez para um jovem que recém entrou na faculdade, 
seja estudar muito para se graduar até o ano tal, conseguir 
uma vaga em um mestrado e talvez, mais tarde, em um 
doutorado. É possível que precise obter bolsa. Por isso, 
seu desempenho precisa ser ótimo. Paralelamente, terá 
que se aprofundar nos estudos de Inglês.

Lição 3: Capacitação promove crescimento - Invista 
na estratégia da capacitação permanente. Dentre tantas 
possibilidades para uma carreira de sucesso, os objetivos 
poderiam ser: graduação, mestrado e doutorado. As metas 
seriam as datas para alcançar a cada um destes objetivos 
de longo prazo. Provavelmente um médico jamais teve uma 
aula sobre estratégia – como a maioria das pessoas – mas 
aqueles que sabem o que querem, que são bem dedicados, 
atingem seus objetivos com maior frequência. 

Beth Harmon ficou órfã muito cedo e viveu por anos 
em um orfanato. Não tinha qualquer fonte de renda para 
bancar uma carreira de enxadrista, mas era obstinada em 
seus objetivos. Sabia que havia prêmios ($) aos vencedo-
res de torneios, o que movia seu ímpeto de vencedora. 
O espectro do conhecimento humano é tão amplo, que 
mesmo a pessoa mais genial do planeta não dependerá 
somente de si para alcançar grandes objetivos na vida. 

Beth Harmon, no intervalo de sua última partida para 
se tornar campeã mundial, viu que seu oponente estava 
reunido em uma sala com outros grandes mestres, pro-
jetando lances de possíveis jogadas que ela usaria. Aí ela 
recebe uma ligação de seus amigos, parceiros e grandes 
mestres americanos, que vinham estudando os lances, da 
mesma forma que os russos estavam fazendo. Passaram 
para ela as melhores opções para os prováveis lances do 
oponente.

Lição 4: Parcerias são fundamentais - Dentre as 
estratégias para ser um vencedor, uma de fundamental 
importância é contar com bons parceiros, ter uma rede 
de contatos qualificados que possam agregar valor à sua 
trajetória. Sozinhos, somos bem limitados, mas em times, 
equipes ou parcerias, nossa força aumenta e muito. 

Lição 5: Antecipe-se - Para ser bem-sucedido em uma 
estratégia é prudente se antecipar aos acontecimentos, 
avaliando diferentes cenários e a forma para superar cada 
um deles. Prever oportunidades e ameaças em tendências 
futuras é um ótimo passo para se dar bem na vida. Prati-
que com seus colegas, amigos ou outros parceiros.  Isto 
o colocará à frente da concorrência, tenha certeza disso. 

Lição 6: Mude! - Se você não estiver colhendo os 
frutos desejados, mude. Afinal, estamos vivendo na era 
das inovações e transformações. Se você ficar fazendo 
o mesmo que já vinha sempre fazendo, irá colher os 
mesmos resultados de antes. Não reclame da falta de 
sorte. Mude, aplique suas melhores ações estratégias e 
seja um vencedor!

(*) - Escritor, empreendedor, Conselheiro de Administração certificado e 
Consultor Empresarial, Bacharel em Administração de Empresas  

com MBA em Finanças e Governança corporativa e em  
Inteligência Empresarial (www.marcojuarezreichert.com.br).
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: LUIZ GUSTAVO DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (22/10/1983), estado civil solteiro, profissão 
eletricista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanilda 
Arruda de Farias. A pretendente: TATIANE COSTA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (16/10/1983), estado civil divorciada, 
profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Erudes Alves dos Santos e de Iraildes Costa dos Santos.

O pretendente: LEANDRO DE CARVALHO ROSSETTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (18/06/1980), estado civil divorciado, profissão 
enfermeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio 
José Rossetto e de Lucilia de Carvalho Rossetto. A pretendente: SHEILA ELANIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Carpina - PE (Registrada em Lagoa de 
Itaenga - PE), no dia (06/04/1986), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Djalma Tomé da Silva Filho e de Elania Maria 
da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: DOUGLAS CESAR CARVALHO PENHA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (08/ 04/1992), estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Julio Cesar da Silva Penha e 
de Maria da Aleluia Carvalho de Oliveira. A pretendente: GLÓRIA PRADO QUITERIO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (21/03/1993), estado civil 
solteira, profissão especialista de produtos, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Luis Carlos Fernandez Quiterio e de Jane Aparecida Corrêa do Prado 
Quiterio. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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: GABRIEL DOS SANTOS LOPES, profissão: engenheiro eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelcy Soares Lopes e de Edna dos 
Santos. A pretendente: ALYADNE APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA, profissão: au-
xiliar de arquitetura, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdeci Benedito Ramos 
de Oliveira e de Marilene Aparecida de Moraes Ramos de Oliveira.

O pretendente: MARCO ANTONIO DOS SANTOS, profissão: analista de qualidade, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Santos e de Maria Nazaré 
dos Santos. A pretendente: THAÍS SANCHES SOUZA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jesus Antonio Machado de Souza e de Regina 
Célia Sanches Souza.

O pretendente: WAGNER CRISTAL TOLEDO, nascido em Franca, SP, no dia 
(04/05/1970), profissão missionário, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Euripedes Marques Toledo e de Maria Aparecida 
Cristal de Toledo. A pretendente: MARILENA RODRIGUES DE JESUS, nascida em 
Salvador, BA, no dia (22/05/1963), profissão missionária, estado civil divorciada, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Augusto Manuel de Jesus e de 
Zulina Rodrigues de Jesus.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

Viagens corporativas 
retomam com força, 

mas com novos hábitos
Se antes da pandemia era normal que as empresas 

planejassem a viagem dos seus funcionários, em média 
com 12 dias de antecedência, agora o brasileiro tem 
tomado as suas decisões em cima da hora, como apon-
tam os dados da Onfly, travel tech de Minas Gerais. De 
acordo com Marcelo Linhares, CEO da startup, depois 
de uma crise de incertezas, esperar para decidir se 
tornou a própria decisão em si.

A procura por viagens de última hora cresceu. As 
pessoas perceberam que há muitas incertezas em 
relação aos destinos e aos compromissos, logo estão 
preferindo reservar as viagens em cima da hora, para 
evitar problemas com remarcações e cancelamentos. 

Se até março de 2020 as viagens a trabalho aconte-
ciam com maior antecedência, o novo hábito é comprar 
em cima da hora. Metade das reservas de hotéis ou 
é feita um dia antes ou é no mesmo dia. “Antes esse 
prazo era de dez dias, no mínimo”, comenta Linhares.

Outro dado interessante da travel tech é que houve 
uma diminuição considerável do número de viagens 
curtinhas – o conhecido “bate-volta”. Outrora, a Onfly 
registrava, em média, 4% das viagens mensais com ida 
e volta no mesmo dia. Um ano e meio depois, o bate-
volta, definitivamente, acabou.

“Ninguém mais faz viagem de manhã para voltar à 
noite. Esse modelo de viagem findou porque as em-
presas viram que é ineficiente, e isso ficou bem claro 
com as plataformas de reuniões como o Zoom e o 
Microsoft Teams, por exemplo”. É provável, que no 
“novo normal”, as pessoas otimizem mais as viagens, 
em paralelo com o tempo, optando por permanecer 
no destino a semana toda ou pelo menos dois, três 
dias. Isto deve ser uma herança da Covid nas viagens 
a trabalho”.

O aumento de pessoas vacinadas e o retorno ainda 
lento das feiras corporativas, convenções e congres-
sos em muitas localidades fazem com que o setor de 
viagens corporativas seja impulsionado. “Sem dúvida, 
a abertura de eventos presenciais potencializa ainda 
mais o consumo de viagens e teremos mais novidades 
para os próximos meses”, finaliza Marcelo Linhares. 
- Fonte e outras informações: (www.onfly.com.br).

Luzia Costa (*)
 
As pessoas notariam que você não exis-

te mais? Procurariam por você, sentiriam 
sua falta? O que as pessoas diriam se o 
seu negócio deixasse de existir? 

Será que hoje, de repente, você que é 
produtor de alguma coisa e as pessoas 
não encontrassem seu produto na pra-
teleira, elas simplesmente optariam por 
pegar uma segunda opção ou antes elas 
iriam perguntar para alguém onde o seu 
produto está? 

Você que é um prestador de serviços, 
será que hoje, se você deixasse de fazer 
a sobrancelha, cabelo de alguém, essa 
pessoa iria notar? Ela iria atrás de você? 
Da sua marca? Da sua empresa? Ou sim-
plesmente ela procuraria um outro salão? 

Isso tem acontecido todos os dias. Em-
presas têm morrido, e as pessoas não tem 
percebido para onde foram essas marcas, 

o que realmente aconteceu com elas. 
Somente as empresas que tem noção 

da sua responsabilidade com o próximo, 
fazem a diferença. Somente empresas 
que tem clareza do seu propósito, que 
estão no mercado para servir o outro, 
tem clareza de tudo isso. Há um tempo, 
foi realizada uma pesquisa com várias 
empresas fazendo essa pergunta: se o 
seu negócio deixasse de existir hoje, que 
falta ele faria para a sociedade? 

75% das empresas não fariam falta 
porque as pessoas não sabem identificar 
o verdadeiro propósito dessas empresas. 
Chocante, não é mesmo? 

Muitos empresários empreendem pelo 
dinheiro, muitos estão nesse mercado por 
necessidade, mas não possuem clareza 
do propósito, clareza de contribuir com 
a sociedade, com algo que vai muito 
além de entregar um simples serviço 
e/ou produto. Tem a ver com cuidado, 

com sustentabilidade, tem a ver com 
o amor ao próximo, com gratidão, com 
responsabilidade. 

Nós precisamos entender, que nossos 
negócios precisam fazer falta para a 
sociedade. Se hoje um dos meus negó-
cios, qualquer empresa do Grupo Cetro 
fechar, e as pessoas não perguntarem e 
não sentirem falta, tem alguma coisa de 
errado. Nosso negócio precisa fazer a di-
ferença para a sociedade, senão estamos 
nos perdendo! 

Lembre-se que sua empresa quando tem 
um propósito, não tem a ver com você, com 
que entrega e faz, mas sim com o que você 
transfere. A forma como transfere é que 
irá fazer a diferença lá na frente. 

Reflita e se pergunte: se minha empresa 
deixasse de existir, as pessoas notariam? 

(*) - É empreendedora e mentora. CEO do Grupo 
Cetro, detentor das marcas Sóbrancelhas, Reduci, 

DepilShop, entre outras startups.

Se a sua empresa deixasse de existir 
que falta faria para a sociedade?

Ivan Marzariolli (*)

A razão é a mesma para 
justificar porque os 
bandidos cibernéticos 

aumentaram seus ataques em 
geral e a instituições finan-
ceiras em particular uma vez 
que elas são muito mais inte-
ressantes e lucrativas do que 
outras, como alvos de ataques 
cibernéticos.

O estudo de 2020 do Boston 
Consulting Group constatou 
que as instituições bancárias 
e financeiras correm 300 ve-
zes mais risco de um ataque 
cibernético do que outras 
empresas, enquanto um estudo 
da Accenture constatou que 
o custo médio anual do crime 
cibernético para empresas de 
serviços financeiros em todo 
o mundo aumentou para US$ 
18,5 milhões - o mais alto de 
todos os setores incluídos no 
estudo e mais de 40% maior do 
que o custo médio de US$ 13 
milhões por empresa em todos 
os setores.

Enquanto os ataques recen-
tes contra Colonial Pipeline, 
JBS, Equifax, dentre outros, 
foram bem sucedidos devido 
à má gestão e concepção da 
rede, os ataques de malware e 
ransomware estão se tornando 
muito mais comuns devido a 
outras fraquezas sistêmicas. A 
empresa de segurança ciberné-
tica Bluevoyant, realizou uma 
pesquisa global de risco ciber-
nético junto a 253 CIOs, CISOs 
e CPOs da indústria de serviços 
financeiros, que revelou:
	 •	85%	sofreram	uma	quebra	

devido a fraquezas em sua 
cadeia de fornecimento nos 
últimos 12 meses;

	 •	38%	 utilizam	 dados	 e	

O bandido cibernético ataca onde o 
dinheiro está, mas existe proteção

Quando perguntaram a Willie Sutton, um assaltante de bancos nos anos 20 e 30, por que ele assaltava bancos; 
ele respondeu, “porque é aí que está o dinheiro”

ambientais;
	 •	A	 empresa	 monitora	 e	

mede a integridade e a pos-
tura de segurança de todos 
os bens de propriedade e 
associados;

	 •	Toda	 autenticação	 e	 au-
torização de recursos são 
dinâmicas e rigorosamente 
aplicadas antes que o aces-
so seja permitido;

	 •	A	empresa	coleta	o	máximo	
de informações possíveis 
sobre o estado atual dos 
ativos, infraestrutura de 
rede e comunicações e a 
utiliza para melhorar sua 
postura de segurança.

O último princípio é a chave 
para fazer um modelo de Zero 
Trust realmente funcionar no 
mundo real. Ao inspecionar 
todo o tráfego, incluindo co-
municações seguras usando 
a decriptação e inspeção 
TLS/SSL (SSLi) (Transport 
Layer Security/Secure Sockets 
Layer), as organizações finan-
ceiras podem rastrear o que 
está entrando em suas redes e 
o que está tentando sair. 

A implementação correta 
do protocolo de segurança 
SSLi pode prevenir de forma 
eficiente e econômica a entra-
da de malware e a exfiltração 
de dados sensíveis tornando 
o modelo Zero Trust robusto 
e completo para proteger as 
redes corporativas dos seg-
mentos de serviços financeiros 
e mercados de fintechs, que 
estão em expansão rápida, 
criando um ecossistema cada 
vez mais complexo.

(*) - Com mais de 20 anos de 
experiência no setor de TI, é 

gerente geral da A10 Networks do 
Brasil. 
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análises de risco de forne-
cedores em seu programa 
de gerenciamento de risco 
cibernético de terceiros;

	 •	38%	 auditam	 e	 relatam	
riscos cibernéticos de ter-
ceiros a cada seis meses ou 
com menor frequência;

	 •	89%	 têm	 visto	 aumentos	
em seu orçamento de 
gerenciamento de riscos 
cibernéticos nos últimos 
12 meses.

O relatório de avaliação 
de risco para 2020 do Banco 
Central Europeu identificou os 
principais fatores de risco que 
o sistema bancário da zona do 
euro deverá enfrentar durante 
os próximos três anos. São eles:
	 •	A	 digitalização	 contínua	

dos serviços financeiros;
	 •	A	obsolescência	de	certos	

sistemas de informação 
bancária;

	 •	A	 interconexão	 com	 sis-
temas de informação de 
terceiros e, por extensão, 
a migração para a nuvem.

Devido à complexidade dos 

sistemas e redes de computa-
dores nos serviços financeiros, 
há apenas uma estratégia que 
proporcionará o nível de defesa 
em profundidade necessária 
para a proteção contra malware 
agora e no futuro que é a im-
plementação do modelo Zero 
Trust.

O modelo Zero Trust, con-
forme definição pelo National 
Institute of Standards and 
Technology (NIST), é baseado 
nos seguintes princípios:
	 •	Todas	as	fontes	de	dados	

e serviços de computação 
são consideradas recursos;

	 •	Toda	 a	 comunicação	 é	
assegurada independen-
temente da localização da 
rede;

	 •	O	 acesso	 aos	 recursos	
individuais da empresa é 
concedido por sessão;

	 •	O	 acesso	 aos	 recursos	 é	
determinado pela política 
dinâmica - incluindo o es-
tado observável da identi-
dade do cliente, aplicação/
serviço e o ativo solicitante 
- e pode incluir outros atri-
butos comportamentais e 
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