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Por que investir em Continuidade de Negócios (GCN) em um 
mundo multicloud e multiplataformas com alta disponibilidade? Por 
que investir em GCN em um mundo com cópias de segurança onli-
ne e automáticas? Porque o mundo não é só alta disponibilidade, e 
provavelmente a alta gestão ainda não entende o que é a Gestão da 
Continuidade de Negócios de verdade e seu valor para o negócio e 
para os investidores.  

Continuidade de negócios como vantagem 
competitiva: bem-vindo a 2030

O setor bancário brasileiro está começando a experimentar os impac-
tos do open banking e isso já traz alguns spoilers do que irá acontecer 
com o mercado de seguros. Embora ainda esteja engatinhando, o open 
insurance chega para conduzir uma revolução semelhante, promovendo 
um processo mais colaborativo e novas soluções de negócios. A imple-
mentação dessa estratégia de inovação aberta no Brasil será feita de 
forma gradual. Estamos há um pouco mais de três meses da data prevista 
para o início da primeira fase (15 de dezembro) que terá um caráter 
mais burocrático incluindo o compartilhamento de dados públicos das 
empresas referentes a produtos e canais de atendimento.  

agora é a vez do open insurance: por onde 
começar?

O sonho de empreender e ter o próprio negócio vem se realizando 
para um número cada vez maior de brasileiros. A razão disso se dá pela 
qualidade de vida que é garantida ao trabalhar com o que quer, ser 
chefe de si e organizar os próprios horários, além, é claro, do salário, 
que, apesar de existir a possibilidade de se iniciar pequeno, é muito 
mais vantajoso para os empreendedores.  

Coragem, dedicação e conhecimento para investir em 
novos empreendimentos
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negócios em pauta

ponte da integração brasil-paraguai 
O consórcio responsável pela construção da Ponte da Integração 

Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, já concluiu 
mais de dois terços da obra e a expectativa é que a nova ligação entre 
os dois países seja entregue em setembro de 2022. As obras começaram 
em agosto de 2019. A nova estrutura está em construção sobre o Rio 
Paraná, próximo da confluência com o Rio Iguaçu e da fronteira com a 
Argentina. A iniciativa é do governo federal, com gestão do governo do 
Estado, por meio do DER/PR, e recursos da margem brasileira da Itaipu 
Binacional. A construção alcançou 70% de execução em setembro. No 
boletim de agosto, a execução era de 67%. Os investimentos na obra já 
são de aproximadamente R$ 162 milhões, de um total calculado em R$ 
323 milhões.    Leia a coluna completa na página 3
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Painel Virtual sobre os desafios e estratégias 
do mercado de tecnologia para a black Friday

@No próximo dia 07 de outubro (quinta-feira), a partir das 16h, 
a Qintess, empresa especializada em inovação e TI, em parceria 

com a H2O.ai, startup líder em Inteligência Artificial na nuvem, 
irá promover um evento digital gratuito e aberto para o mercado 
de Tecnologia. O Painel “Black Friday 2021: Como os gigantes do 
mercado se preparam para essa data?”, irá abordar  ao vivo, com a 
participação de grandes nomes do mercado brasileiro, os desafios 
da área de TI para a Black Friday, uma das mais importantes datas 
do mundo para o mercado de vendas e varejo – que acontece anu-
almente em novembro. André Gutierrez, Diretor Executivo da Qin-
tess, e Daniel Garbuglio, Vice-Presidente da H2O.ai para a América 
Latina, irão comandar o bate-papo sobre os desafios enfrentados 
durante a Black Friday. O debate, que terá participações especiais 
de outros executivos de grandes empresas e especialistas do setor, 
irá mostrar como a tecnologia pode contribuir para a realização de 
uma grande ação comercial sem atritos e com os melhores resulta-
dos.    Leia a coluna completa na página 2
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Caiu o Whats.
e agora?

Luiz Felipe Pateo

empreendedorismo
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ray birdwhistell foi um 
antropólogo americano pioneiro 
nos estudos da linguagem 
corporal. 

na década de 80, ele afirmou que 
“apenas 35% do significado social 

de qualquer interação corresponde às 
palavras pronunciadas, pois o homem 
é um ser multissensorial que, de vez 
em quando, verbaliza”. Os outros 65% 
acontecem por meio de gestos, olhares 
e demais recursos silenciosos.

 
Diversos estudos já comprovaram que 

cerca de 93% da comunicação entre pes-
soas acontece pela linguagem corporal. 
Durante um estudo sobre o tema, realizado 
por psicólogos das Universidades de Har-
vard e Columbia, uma das pesquisadoras, 
Amy Cuddy, afirmou que “nossos corpos 
mudam nossas mentes e nossas mentes 
podem mudar nosso comportamento. E 
nosso comportamento pode mudar nosso 
destino”.

 
“É por meio dos gestos que conseguimos 

estimular o canal visual dos ouvintes, 
aumentando as chances de eles reterem 
melhor, e por mais tempo, as informações 
que estamos transmitindo. Em outras 
palavras, se usada com equilíbrio, a ex-
pressão corporal dá vida ao discurso, passa 
segurança e confiança no que está sendo 
dito”, afirma a Cristiane Romano, Mestre 
e Doutora em Ciências e Expressividade 
pela USP, especialista em Oratória e pós 
em Gestão e Estratégia de Marketing pela 
PUC/MG. E, para usar a linguagem corporal 
a seu favor, Cristiane dá as dicas:

 
1. - Atente-se à postura - Se o intuito 

é passar entusiasmo, jamais mantenha os 
ombros contraídos e caídos. Essa postura 
transmite desânimo, cansaço ou até des-

boa parte da comunicação se dá 
pela linguagem corporal. saiba 
como usar o recurso a seu favor
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leixo. Já os braços cruzados demonstram 
uma postura defensiva ou desinteressada. 
O ideal é mantê-los na região da cintura e 
do peito. 

 
2. - Cuidado com os gestos - Através de 

gestos, você passa mais informação do que 
imagina, já que eles também representam e 
reproduzem ideias. Posturas como arrumar 
a roupa, ajeitar o cabelo ou até se coçar 
devem ser evitadas ao máximo, pois, além 
de deselegantes, podem desviar a atenção 
do público, que acaba se perdendo no seu 
discurso. Para evitar gestos involuntários, 
use as mãos para fazer referências, como 
enfatizar tamanhos, direções ou quantida-
des, por exemplo.

 
3. - Lembre-se de que os olhos são a 

janela da alma - Ficar olhando ao seu redor 
demonstra desinteresse, da mesma forma 
que olhar para baixo, sem encarar o público, 
denota insegurança. É importante olhar nos 
olhos das pessoas que estão te escutando. 
Evite também olhar fixo para uma única 
pessoa. Varie o foco constantemente. 

 
4. - Pense antes de se movimentar - É 

claro que você não precisa ficar a apre-
sentação inteira feito estátua, mas seus 

movimentos devem ser lógicos e comple-
mentares. O indicado é se movimentar de 
acordo com o ritmo da fala e o contexto do 
assunto. Manter o peso do corpo apoiado 
a uma única perna também é deselegante. 
Deixe as plantas dos pés bem apoiadas ao 
chão e as pernas ligeiramente afastadas, 
sem pender para qualquer dos lados.

 
5. - Seja natural, mas nem tanto - 

Torcer o nariz, os dedos ou piscar repeti-
damente são trejeitos que passam desper-
cebidos no dia a dia, mas que podem ser 
potencializados quando você está diante 
de uma plateia. O ideal é mostrar naturali-
dade (com bom senso) e simpatia quando 
o assunto permitir. Isso cria sintonia com 
o seu público.

 
“É inegável que falar bem é fundamental 

no discurso, mas é necessário entender 
que isso é apenas parte de um conjunto de 
fatores que engloba expressões corporais 
e faciais. Embora seja possível que você 
não consiga controlar todos estes aspectos 
devido ao nervosismo, vale se exercitar 
constantemente. Se for preciso, conte 
com o suporte de um especialista que te 
ajudará a se livrar dos maus hábitos ao falar 
em público”, enfatiza Cristiane Romano.

direitos e deveres

Queda na venda  
de veículos

As vendas de veículos automotores 
caíram 10,2% em setembro, alcançan-
do 155,1 mil unidades ante 172,8 mil 
licenciadas em agosto. Na comparação 
com setembro do ano passado a queda 
foi de 25,3%. Já no acumulado do ano 
houve elevação de 14,8%, com o total de 
1.577,5 mil unidades contra as 1.374,4 
mil vendidas no mesmo período de 
2020. Os dados foram divulgados ontem 
(6), em São Paulo, pela Anfavea (ABr).
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