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O cliente geralmente se preocupa com dois fatores: o preço do 
frete e o tempo de entrega. O seu negócio está preparado para vencer 
essa “guerra”? Delivery quer dizer entrega em inglês, e no Brasil 
o termo se popularizou principalmente no setor de restaurantes
e alimentação a partir dos anos 2000. No entanto, essa expressão
pode se referir a todo tipo de entrega de produto, seja ele adquiri-
do pela internet ou não. As compras online, porém, cada vez mais
fazem parte da rotina do consumidor brasileiro, principalmente
após a pandemia.

Delivery war: Sua empresa entrega mais rápido que 
os concorrentes?

Um worm de computador, conhecido apenas como "worm", é um 
tipo de malware que tem a capacidade de se espalhar de forma au-
tomatizada para infectar o maior número possível de computadores 
rapidamente, tanto em uma rede doméstica quanto corporativa. Eles 
podem desacelerar a máquina da vítima ou a rede em que ela está, 
devido ao alto consumo de recursos do computador ou ao alto con-
sumo da rede..  

O que é um worm e quais são as suas 
características

As notas fiscais são muito importantes para as empresas e é 
fundamental identificá-las para traçar a estratégia do negócio. No 
Brasil, existem 13 tipos de notas fiscais que são para diferentes 
atividades. Christophe Trevisani, CEO da eNotas, única solução 
tecnológica do mercado que automatiza 100% do fluxo de emissão 
de notas fiscais eletrônicas em qualquer cidade do Brasil, explica 
as funcionalidades de cada uma e o quão fundamentais elas são 
para o empreendimento.  

Os tipos de notas fiscais existentes  
e suas importâncias
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Negócios em Pauta

Relíquias da história da TAM
A TAM Aviação Executiva traz duas relíquias para o seu hangar 

em Congonhas. Trata-se do Cessna 195, fabricado em 1950, clássico 
da aviação geral no pós-Segunda Guerra Mundial, que trouxe para 
os modelos em pistão conforto e luxo de uma aeronave executiva. 
Foi adquirido por João Amaro em um leilão em Cuiabá, após 11 
anos abandonado no aeroporto da cidade. O avião foi restaurado 
pelo comandante Rolim e, anos depois, inspirou a criação do museu 
Asas de um Sonho. Já o Cessna 180-F, ano 1963, foi muito utilizado 
em fazendas e em garimpos, onde as pistas não eram pavimentadas. 
Esse modelo foi doado pelo comandante Peri Igel e é igual à aero-
nave utilizada pelo comandante Rolim e por João Amaro no início 
de suas carreiras. Esses modelos estarão disponíveis para visitação 
dos clientes no Hangar 1, da TAM AE.  Leia a coluna com-
pleta na página 3
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Evento digital em dezembro traça tendências 
do agronegócio para 2022

@Falta de insumos, alta dos custos, aumento das exportações, 
pouca oferta de alimentos ou altíssima demanda? Se você quer 

saber a tendência da produção de alimentos no próximo ano, não 
pode perder este evento. De 1 a 3 de dezembro, acontece o “Ten-
dências do Agro 2022”, com a presença de especialistas de diversos 
setores e a presença confirmada da ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento Tereza Cristina. É online, o inscrito assiste de onde 
quiser, e também é gratuito. Além do acesso à informação de quali-
dade, ao fim da programação, o participante terá acesso ao show ao 
vivo “Raízes”, uma atração apresentada pelos cantores sertanejos 
Chrystian, Milionário e Paraná. Entre os palestrantes também estão 
empresários, a exemplo de Bruna Drummond, diretora de Rela-
cionamento da Agrocria Nutrição Animal e Sementes Forrageiras, 
também responsável pelo Grupo Mulheres de Raça do Agro, o qual 
busca capacitar mulheres do campo para ascensão profissional, e 
influenciadores digitais como Raul Sena, dono do canal Investidor 
Sardinha, com mais de 350 mil seguidores (https://congresso.agro2.
com.br/).  Leia a coluna completa na página 2
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O uso de assinaturas eletrônicas 
tornou-se cada vez mais difundido 
nos últimos anos, durante os quais 
observamos um interesse crescente 
nas possibilidades oferecidas pela 
digitalização de processos e pela 
desmaterialização de documentos. 

Devido à crise sanitária que estamos 
vivenciando atualmente, o trabalho 

remoto tornou-se uma necessidade para 
muitos de nós, uma opção que, na maioria 
dos casos, é uma escolha forçada. 

Trabalhar em casa significou ter que usar 
maneiras alternativas de interagir com clien-
tes e colegas. Como usuários ou clientes, 
tivemos que nos adaptar a fazer compras 
online, gerenciar procedimentos ou docu-
mentos sem ir a um local físico e, em força 
disso, realizar todas as tarefas necessárias 
remotamente. Portanto, mesmo assinar 
contratos, de vários tipos, é uma ação que 
aprendemos, cada vez mais, a fazer online e 
no conforto de nossas casas. 

Em suma, muitos novos hábitos nos fo-
ram impostos e, por causa disso, às vezes 
olhamos para esses comportamentos com 
desconfiança: esse contrato será realmente 
válido? Como funciona essa assinatura 
eletrônica? Uma digitalização da assinatura 
manuscrita clássica seria melhor? Preve-
mos que a resposta seria "não". 

E, no entanto, vale a pena tomar esses 
novos hábitos forçados como uma oportuni-
dade de revisar os processos de trabalho aos 
quais estamos acostumados, otimizá-los e 
torná-los mais rápidos, eficientes e seguros. 

Portanto, quando se trata de usar assi-
naturas eletrônicas para assinar contratos 
remotamente, temos que entender como 
integrá-los e usá-los adequadamente, para 
que tenhamos certeza da eficácia legal de 
tais documentos. Como resultado da pan-
demia, muitas empresas estão revisando 
digitalmente seus processos operacionais 
e relacionamentos com o mundo exterior 
(clientes, fornecedores, partes interessa-

A assinatura eletrônica em contratos remotos
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das) e com o ambiente interno (processos 
de aprovação, processos de RH, etc.). 

Ao fazer isso, essas corporações estão 
começando a entender as reais oportunida-
des de ganhos de eficiência através do uso 
de ferramentas de validação digital, como 
assinaturas, carimbos de data e hora ele-
trônicos, identidades digitais e preservação 
de documentos de TI. Neste cenário cada 
vez mais difundido de gerenciamento de 
documentos digitais e processos e dados 
integrados, a adoção de soluções de assi-
natura eletrônica é central e estratégica. 

A integração dos processos certos para 
assinar contratos remotamente pode ofe-
recer às empresas benefícios significativos. 
Em primeiro lugar, velocidade. Concluir 
e assinar contratos remotamente pode 
reduzir as etapas necessárias, otimizando 
processos e economizando tempo para 
os contratados. Além disso, adotar essas 
soluções exclusivas é extremamente con-
veniente. Na verdade, clientes e usuários 
podem assinar documentos em qualquer 
lugar e com qualquer dispositivo móvel. 

Na prática, na maioria dos casos, tudo 
o que você precisa é do seu smartphone
e de uma boa conexão com a internet. É
por isso que pode ser estratégico oferecer
aos seus clientes uma opção de assinatura 
eletrônica com os recursos descritos aci-
ma. Em tempos cada vez mais agitados,
estamos sempre inclinados a escolher a
solução mais conveniente e rápida, a que
nos parece menos complicada. No entanto, 

gerenciar contratos remotamente com 
a ajuda de assinaturas eletrônicas não é 
apenas conveniente e benéfico para os 
clientes, mas também para as empresas. 

Ser capaz de ter contratos e documentos 
online, digitalmente, é muito mais fácil e sus-
tentável do que ter que gerenciar, imprimir, 
mover e armazenar em pilhas arquivos em 
papel. Gerenciar contratos digitais permite 
que as empresas acompanhem facilmente 
toda a sua papelada, monitorem e acompa-
nhem seu status de forma eficaz, tudo com 
economias significativas de tempo e recur-
sos. Além disso, as assinaturas eletrônicas 
são seguras, pois podem dar validade legal 
a documentos e contratos. 

Como estão inextricavelmente vincula-
das ao documento, elas podem protegê-lo 
de adulteração e alterações ilegais, salva-
guardando a integridade e autenticidade do 
conteúdo. É por isso que, uma assinatura 
eletrônica é muito melhor do que a opção 
manuscrita digitalizada, embora possa não 
parecer assim à primeira vista. Imprimir um 
contrato, assiná-lo, digitalizá-lo e enviá-lo 
de volta não é eficiente nem seguro. Em 
primeiro lugar, existem várias etapas a 
serem tomadas e elas são demoradas. 

Além disso, uma assinatura digitalizada 
nunca será capaz de identificar o signatário 
com certeza, nem será capaz de preservar 
conclusivamente o documento assinado de 
modificações indevidas. 

 (Fonte: Marcelo Carreira é Diretor  
de Marketing da Access.

CIBERATAQUES

Vaga de ministro 
Fim da novela. Será amanhã (1º), 

a partir das 9h, a sabatina do ex-
-ministro da Justiça e ex-advogado-
-geral da União, André Mendonça,
para a vaga de ministro do STF. Ela 
será realizada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado e terá 
como relatora a senadora Eliziane
Gama, indicada pelo presidente da 
comissão, Davi Alcolumbre, segun-
do o qual a escolha não tem a ver
com religião ou ideologia.
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