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No Brasil, o quadro de transformação digital tem avançado em um 
ritmo promissor, sob diversos aspectos. Tem se mostrado cada vez 
mais comum a presença de empresas disruptivas no mercado, visto 
o impacto que a presença tecnológica proporciona aos níveis de 
eficiência, competitividade e segurança. Hoje, contar com o suporte 
de soluções inovadoras é mais do que um investimento secundário, 
pelo contrário, surge como uma medida imprescindível para gestores 
preocupados com o sucesso de suas operações, independentemente 
do segmento ou o porte da organização.  

Os três pilares da RPA para a gestão corporativa

O preço-base do frete subiu cerca de 5,9% em outubro de 2021, 
segundo anúncio feito pela Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT). O reajuste foi diretamente influenciado pelos aumentos 
constantes do diesel. Porém, existem muitos outros fatores que 
influenciam no valor do frete, e cabe ao embarcador ter na “ponta 
do lápis” todas essas variáveis na hora de fechar um frete, pois um 
cálculo equivocado pode gerar prejuízos e perdas significativas para 
a empresa.  

Como calcular o valor do frete? Entenda todas  
as variáveis

Você precisa ter cuidado na hora de analisar os números, sabia? 
Repare nas questões abaixo: 1. O jornal da noite diz que a Bolsa 
estava em 100.000 pontos, mas caiu 10%. Pergunta: quantos % 
ela precisa subir para se recuperar? 2. O preço de um produto é 
$ 10,00, o seu custo é R$ 8,00, e suas vendas estão estacionadas 
250 unidades/mês. Para alavancar estas vendas para 400 unidades/
mês a área de Marketing está propondo uma promoção com 10% 
de desconto.  

Cuidado: os números podem te enganar!
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Negócios em Pauta

Aviação executiva cresceu em 2021
A pandemia criou novas formas de comportamento e con-

sumo na sociedade. Um setor que teve impacto positivo pelo 
crescimento da demanda por voos foi o da aviação executiva, 
onde o aumento do uso de jatos e helicópteros particulares 
subiu em meio ao isolamento social, e se mantém diante 
da nova rotina de executivos que migraram para o modelo 
híbrido de trabalho. Antes, os destinos de lazer eram con-
corridos nos fins de semana e feriados. Agora, destinos de 
helicóptero que partem para os condomínios de luxo do 
interior e litoral norte, como as praias de Juquehy/Baleia 
se tornaram rotineiros. Já no Rio de Janeiro, as rotas Angra 
dos Reis, Paraty e Búzios estão entre as mais procuradas, 
segundo apontam informações da Avantto, empresa líder 
no setor de compartilhamento de aeronaves.    Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: avantto.com/reprodução

News@TINews@TI

Curso gratuito para desenvolvedores júnior

@Estão abertas as inscrições para o projeto Go!Dev, realizado pela 
idwall - referência de mercado em soluções integradas e inteligentes 

de onboarding digital - em parceria com a Gama Academy, escola espe-
cializada na formação de profissionais para o mercado digital. Gratuito e 
100% online, o curso será realizado de 21 de fevereiro a 01 de abril de 
2022 e pessoas de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever. Ao todo, 
45 pessoas serão selecionadas para receber treinamento gratuito em 
linguagem IOS. Os candidatos que se destacarem receberão propostas 
para fazer parte do time da idwall. Guilherme Junqueira, CEO da Gama 
Academy, explica sobre os requisitos para a inscrição: “Os candidatos 
devem ter conhecimento básico em Swift e Lógica da Programação. No 
curso, eles irão desenvolver Hard Skills, com conteúdos práticos e teóri-
cos, e também terão capacitação técnica e comportamental, conhecidas 
como Soft Skills. Ambas são essenciais para qualquer profissional”. O 
Go!Dev será realizado de 21 de fevereiro a 01 de abril, com uma carga 
horária de 166 horas. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site 
até o dia 12 de janeiro.    Leia a coluna completa na página 2
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A Attri, consolidada entre 
as principais empresas de 
Tecnologia e Usabilidade do 
Brasil, separou seis estratégias 
de UX para melhorar e criar 
relacionamentos duradouros 
com seus clientes, levando em 
consideração os levantamentos 
desta última Black Friday, confira:

1. - Nunca parar de testar: - Tes-
tes de usabilidade com usuários são a 
principal maneira de saber o que está 
ou não funcionando em suas platafor-
mas e aplicativos. Apps mobile que 
travam, por exemplo, perdem usuários 
e também a possibilidade da retenção.

2. - Simplificar sites e aplicati-
vos - Ofereça uma interface simples 
que não sobrecarregue a jornada do 
consumidor com atributos em excesso. 
Mostrar tudo que sua marca pode é 
bastante tentador, mas até algo bom 
pode ser demais.

3. - Implemente UX Design - Mais 
de 75% dos consumidores julgam um 
site baseado apenas em estética. Então, 
limite o número de decisões do usuário 
através da psicologia, para que as de-
cisões sejam fáceis e rápidas; Quanto 
maior e mais próximo um elemento 
for, mais fácil e rápido é de clicá-lo. E 
saiba, clientes se lembram das infor-
mações em partes, o número máximo 
de objetos que uma pessoa é capaz de 
memorizar é sete.

4. - Guiar, ensinar e apoiar - Uma 
boa estratégia de UX contém sua parce-
la de ensinamentos e orientações, seja, 
um e-mail de boas-vindas introduzindo 

Experiência do Consumidor: retenção 
de clientes para as empresas de sucesso
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sua marca e plataformas aos usuários. 
Clientes aprendem a usar os produtos 
com a orientação da empresa. 

Além disso, é possível guiar e ensinar 
usuários dentro do aplicativo ou site, 
através das configurações iniciais, 
popovers e modals. Ao se antecipar 
e responder as questões do usuário, 
a empresa melhora sua UX, evitando 
frustrações e aumentando o nível de 
satisfação durante a jornada.

5. - Priorizar a acessibilidade - Um 
site muito complexo pode falhar ao car-
regar em determinados smartphones, 
sem contar situações envolvendo cone-
xões péssimas. Além disso, é importante 
desenvolver apps sabendo desde o início 
que haverá necessidade de descrições 
de fotos em áudio para cegos e legendas 
para surdos e pessoas com problemas 
de audição. Plataformas acessíveis são 
importantes na retenção de clientes

6. - Oferecer uma experiência de 
usuário inesquecível - Encantar clien-
tes é garantir a retenção deles. Uma 
estratégia de UX, do desenvolvimento 

ao design, passando pelo texto e con-
teúdo, tem o poder de fazer o usuário 
voltar para a plataforma buscando 
sempre ser surpreendido. Para reter 
os clientes, criar momentos que os 
recompensem é fundamental. 

E aqui não estamos falando de dinhei-
ro, mas dos elementos que causam boas 
emoções no usuário. É uma resposta 
diferente, uma descrição mais detalha-
da, um layout que converse com alguma 
promoção específica, são atributos que 
criam uma experiência positiva para o 
usuário. Afinal, a retenção de clientes 
é resultado de uma boa estratégia de 
UX e UI Design. 

Empresas que consideram o com-
portamento dos seus leads conseguem 
transformá-los em clientes, e no melhor 
dos cenários, também em fãs e divul-
gadores da marca, ou seja, os esforços 
dessas estratégias em eventos como a 
Black Friday, abre uma porta de entra-
da para novos consumidores e reforça 
uma boa experiência para quem já é 
cliente. - Fonte e mais informações: 
(https://attri.com.br/).

 AS COMPRAS OFFLINE NãO vãO SUMIR DO MAPA

PREvISõES PARA  
A EXPERIêNCIA DO 
CLIENTE NESTE ANO

    Leia na página 4

Número de empresas de TI dispara  
nos últimos anos

@De acordo com o Tech Report 2021, um estudo divulgado no final do 
ano passado pela Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) 

em parceria com a Neoway, o número de empresas do setor cresceu 
55% desde 2018. Hoje já são mais de 422 mil negócios nos segmentos 
de hardware, software e serviços, cerca de 85 mil foram fundados 
apenas em 2020. Em 2020, o faturamento do setor foi de 426 bilhões 
de reais, o equivalente a 5,6% do PIB Nacional. O estado de São Paulo 
movimentou sozinho 206 bilhões de reais, o que representa 48,4% do 
total do país, seguido pelo Rio de Janeiro com 10%, Minas Gerais com 
6,3% e Rio Grande do Sul com 5,4%.

Alistamento militar
Até o dia de 30 de junho, estão 

abertas as inscrições para o alistamento 
militar. Os jovens brasileiros do sexo 
masculino que completaram 18 anos 
em 2022 devem se inscrever por meio 
do site (https://alistamento.eb.mil.
br/). O alistamento militar é obriga-
tório. Para quem mora no exterior, 
é necessário ir até o consulado com 
certidão de nascimento, comprovante 
de residência e documento oficial com 
foto (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/previsoes-para-a-experiencia-do-cliente-em-2022-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-01-2021-3/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-3-pilares-da-rpa-para-a-gestao-corporativa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-calcular-o-valor-do-frete-entenda-todas-as-variaveis/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cuidado-os-numeros-podem-te-enganar/
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A evolução 
da internet no Brasil

A internet começou 
como uma inovação 
financiada pelos 
militares no início dos 
anos 1960, como um 
importante meio de 
comunicação

Durante a Guerra Fria, 
os EUA queriam uma 
forma de comunica-

ção descentralizada, que 
continuasse ativa mesmo 
se uma parte dos servidores 
fosse atacada. Já no Brasil 
ela chegou pelo mundo 
acadêmico, conectando 
em 1981 um laboratório 
norte-americano à Fapesp. 
E como a internet mudou 
nestes 40 anos no país, 
não é mesmo? As conexões 
que antes não chegavam a 
100Kbps hoje passam nas 
grandes cidades, em planos 
básicos, de 100 Mbps. 

Com o leilão do 5G, rea-
lizado em novembro, cres-
cem as expectativas para 
a chegada da tecnologia, 
que irá aumentar ainda 
mais estes valores, permi-
tindo o acesso remoto com 
grande velocidade, largura 
de banda e baixa latência. 
Esse avanço vai permitir o 
desenvolvimento de novas 
tecnologias que antes eram 
inviabilizadas pela quali-
dade da conexão. E essa 
inovação vai afetar a todos, 
dos usuários às empresas de 
todos os portes.

Por exemplo, durante a 
minha graduação, entre 
1997 e 98, participei de 
um experimento de ensino 
a distância, que buscava 
criar uma estrutura digital 
de aulas entre universida-
des. O que hoje é comum, 
sendo possível o acesso 
de qualquer notebook ou 
mesmo smartphone, na 
época, dadas as limitações 
de conexão, criava uma 
experiência limitada e 
extremamente frustrante. 
Imagine hoje você em uma 
videoaula em uma péssima 
conexão. 

Os travamentos que você 
vai enfrentar. Na época a ex-
periência de uso era muito 
pior que isso. Com a evolu-
ção da internet será possível 
acelerar o desenvolvimento 
e fazer funcionar - e bem 
- produtos que hoje ainda 
são inviáveis. A internet das 
coisas (IoT) não será ape-
nas uma interface de voz em 
casa, mas sim ver o mundo 

funcionando independente 
da ação humana. 

E isso trará muitos bene-
fícios ao varejo, da grande 
loja ao microempreen-
dedor, seja em pop-ups 
aparecendo quando você 
esquece de comprar algo 
no supermercado, logística 
descentralizada e inteligen-
te que acelera as entregas 
com base em dados, a 
espelhos inteligentes em 
lojas que tiram as suas 
medidas e fazem as me-
lhores sugestões de peças 
e tamanhos, conectando 
diversos vendedores que 
poderão, com base nessas 
informações, oferecer no-
vos produtos e personalizar 
ainda mais essa experiência 
de compra. 

Essa será a união do digi-
tal com o físico, que permite 
ativar áreas dos negócios 
que hoje não estão habilita-
das. Uma característica in-
teressante deste progresso 
tecnológico é a massificação 
cada vez mais rápida destas 
tecnologias. A criação de 
um site ou de uma loja vir-
tual antes acessível apenas 
aos grandes players através 
de uma robusta estrutura 
própria e equipes dedicadas 
passou para algo tão simples 
e rápido que pode ser feito 
de um simples smartphone. 

O próprio metaverso, em 
alta por causa dos anúncios 
recentes do Facebook, é um 
novo território tecnológico, 
um terreno fértil para as 
grandes corporações que, 
em breve, estará também 
mais acessível para as 
PMEs.

Mas esse avanço não vai 
extinguir tecnologias já 
existentes. Como exemplo, 
a TV não acabou com o rá-
dio, o carro não acabou com 
a bicicleta e o WhatsApp 
não acabou com o e-mail. 
Apesar das novidades que 
já estão no mercado e outras 
que irão surgir, algumas 
formas de comunicação 
continuam firmes. 

O grande desafio é evoluir 
essas plataformas, como o 
e-mail mencionado, sites 
etc., para que não fiquem 
obsoletos e acompanhem 
a evolução da jornada do 
consumidor.

 
(*) - Graduado em Ciência da 

Computação pela Unesp, 
com MBA pela UFF e Pós em 

Administração pela FGV, ocupa o cargo 
de CTO da Locaweb, responsável pelas 

áreas de operações, infraestrutura 
e aplicações corporativas.

Gustavo Salviano (*)
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Após um período bas-
tante desafiador, mar-
cado pela pandemia, 

muitos empreendedores 
veem em 2022 uma oportu-
nidade para uma retomada 
mais efetiva, embora as 
previsões de analistas de 
mercado e economistas para 
os próximos 365 dias ainda 
sejam bastante cautelosas. 

A Ômicron, nova varian-
te do Coronavírus, que já 
se alastra pelo mundo, e 
a realização das eleições 
no Brasil são pontos de 
atenção importantes em 
um momento que ainda é 
de muitas incertezas. No 
entanto, quem empreende 
e deseja manter a expansão 
de suas atividades no novo 
ano, deve compreender que 
o sucesso do seu negócio 
depende muito mais de sua 
capacidade de gestão e do 
engajamento da sua equipe 
do que de variáveis externas.

Segundo Leonardo Ris-
chele, consultor do Aquila, 
consultoria internacional 
especializada em gestão 
por resultados, o principal 
segredo das empresas que 
alcançam as suas ambições 
mais ousadas é a qualidade 
do planejamento. “1º de 

O sucesso do negócio depende mais de sua capacidade de gestão 
e do engajamento da sua equipe do que de variáveis externas.

Perspectivas para os negócios: 
planejamento antevê incertezas
Início do ano e as projeções para o futuro se proliferam, principalmente quando falamos de perspectivas 
para o mundo dos negócios

ter consistência e entender 
que gerenciar não é resolver 
problemas ou bater metas, é 
antecipar o futuro que você 
pretende construir com o 
seu negócio.

 A gestão é um caminho 
sem volta e a palavra de 
ordem para 2022 é planeja-
mento. Em um ambiente tão 
competitivo, não há espaço 
para improvisação estratégi-
ca”, destaca. O ano de 2022 
deve ser bastante promissor 
para os segmentos mais 
afetados pela pandemia nos 
últimos dois anos. Entrete-
nimento e shows, alimen-
tação fora do lar e turismo 
devem recuperar o fôlego no 
próximo ano, devido a uma 
demanda represada e o re-
torno de diversas atividades 
presenciais. 

Já os setores que mantêm 
um relacionamento mais 
próximo com os governos 
Federal ou Estadual, podem 
enfrentar mais instabilida-
des, devido às eleições que 
se aproximam. “Mas, na 
prática, é como a empresa 
se planejou que fará a dife-
rença”, finaliza o consultor 
do Aquila. - Fonte e outras 
inforçaões: (https://www.
aquila.com.br/).

janeiro é apenas um dia no 
calendário. Quem pensa em 
planejamento apenas nesta 
época do ano tende a estar 
mais exposto às volatilidades 
de mercado”, explica. 

Nesse sentido, um bom 
planejamento deve antever 
riscos, ou seja, trazer exer-
cícios que simulem como 
a empresa se comportará 
perante cenários externos 
ainda  incertos. “Só assim 
é possível enfrentar os pe-
ríodos de inconstância com 
mais tranquilidade e manter 
os investimentos em cur-
so”, diz. Para Rischele, não 

importa se uma empresa é 
pequena ou grande, é pre-
ciso ter planos e projetos 
bem definidos para que 
bons resultados possam ser 
alcançados. 

“Os empreendedores de-
vem se preocupar menos 
com questões macroeconô-
micas e mais com como se re-
lacionam com o seu próprio 
mercado, um ecossistema 
formado basicamente por 
seus clientes, não clientes 
e concorrentes”. Um empre-
endimento sem uma gestão 
de excelência está fadado 
ao insucesso. “É preciso 
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Rovaniemi Participações S.A.
(Em Constituição) - Ata de Assembleia Geral de Constituição

Aos 17/06/2021, às 10h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Gustavo França Pianucci, e 
Secretário: Maximiliano José Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de 
S.A. sob a denominação de Rovaniemi Participações S.A., e Estatuto Social da Companhia, que se 
encontra registrado e arquivado na sede da Companhia. SP/SP. Jucesp/ NIRE nº 3530057198-3 em 
01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A coleta e uso de dados para diversos fins já é algo que 
existe há muito tempo, em diversas áreas, inclusive análise de 
produtividade das pessoas. O People Analytics é uma solução 
estratégica para todas as organizações e pode ajudar dando 
visibilidade sobre diversos processos que antes eram obscuros, 
além de adicionar insights relevantes. 

Nesse contexto, a triggo.ai, startup focada em desenvolver 
produtos e soluções personalizadas voltadas para Data Analy-
tics e Inteligência Artificial, explica o porquê o uso do People 
Analytics pode trazer resultados eficientes para as empresas. 
A modernização constante faz com que os sistemas sejam hí-
bridos, dinâmicos, distribuídos e funcionais a partir de diversos 
componentes que produzem uma grande quantidade de dados. 

“Com o People Analytics é possível facilitar a gestão de equi-
pes, analisar de maneira estratégica como cada colaborador 
funciona dentro da instituição e assim, contribuir em tomadas 
de decisões mais assertivas”, explica Pedro Folim, head de 
produtos da triggo.ai. Apesar de apenas 4% das empresas 
estarem utilizando People Analytics, segundo dados da Bain & 
Company, sua implementação tem uma série de benefícios de 
curto a longo prazo. 

Desde a identificação de questões que causam problemas de 
retenção de profissionais até a sugestão de melhorias no envol-
vimento da equipe e no comportamento de gerenciamento. As 
práticas adequadas de análise de pessoas podem ampliar os efeitos 
positivos que o RH pode ter. Ao aplicar o poder da inteligência 
artificial (IA) a grandes conjuntos de dados de pessoas e problemas 
de negócios complexos, o People Analytics auxilia na tomada de 
decisões da área de gestão de pessoas de uma empresa.

Com o uso desses dados, o RH pode considerar o que é 
importante para os funcionários de uma organização e pode 
fornecer planos de execução para usar o recurso de maneiras 
que sejam benéficas não só para os colaboradores, mas também 
para a empresa de maneira geral. 

O trabalho dessa ferramenta pode contribuir com a escolha de 
perfis mais adequados para uma função, identificar padrões de com-
portamento, projetar planos de desenvolvimento para impulsionar 
o desempenho dos funcionários, mapear tendências de turnover 
dentro da organização e apresentar estratégias de retenção.

A importância do People Analytics 
para a gestão de pessoas

“Uma solução de People Analytics pode ser capaz de atuar 
muitas vezes para notar problemas que não seriam facilmente 
percebidos por humanos, devido à complexidade envolvida, 
incluindo a previsão de cenários futuros. O que ajuda a reduzir 
atividades operacionais da área de gestão de pessoas, evitando 
o desperdício de tempo e a tomada de decisões de maneira 
pouco precisa”, diz Folim.

É importante reforçar que as tecnologias de análise de 
dados não vieram para substituir operadores humanos por 
sistemas automatizados. O People Analytics, em conjunto com 
bons profissionais de RH para colocar em prática os insights 
gerados pelas informações obtidas pelo sistema, é o que vai 
fazer a diferença. 

E, de acordo com uma pesquisa da Visier, as organizações 
com uma função avançada de análise de pessoas superam as 
organizações emergentes com margens de lucro 56% mais altas e 
um retorno 22% maior sobre os ativos. “A transformação digital 
nada mais é que a digitalização dos processos de negócios para 
tornar a organização mais eficiente, ágil e competitiva. E isso 
inclui, também, a área de gestão e pessoas”, finaliza Folim. - 
Fonte e mais informações: (https://triggo.ai/).

A transformação digital torna a organização mais eficiente, 
ágil e competitiva.
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Jefferson Kiyohara (*) 

O Compliance abrange a promoção de 
uma cultura de integridade e o respeito 
às leis, às regulamentações e às políticas 
internas. 

É um conceito que se estabeleceu no 
mercado. E sustentabilidade? Para ser 
sustentável precisa ser verde? É filan-
tropia? É ser contra o capitalismo? É 
ser uma igreja? Ainda há a necessidade 
de conscientizar as pessoas no tema 
sustentabilidade, pois há relação com a 
economia verde, engloba a preocupação 
com os impactos junto aos stakeholders 
(o que inclui a filantropia), mas é algo 
ainda mais estratégico e amplo. 

Um ponto fundamental é entender 
que o assunto está relacionado à pe-
renidade dos negócios e, para isso, ter 
uma fonte de recursos financeiros é 
essencial. Sob a ótica de uma empresa, 
por exemplo, é ter faturamento e lucro 
(ou um investidor que faça o aporte) 
para conseguir gerar empregos e pagar 
os impostos. E não parar por aí. Logo, 
comparar sustentabilidade com uma 
igreja não faz qualquer sentido. 

E, então, faço o link com os conceitos 
do Capitalismo Consciente. É funda-
mental desmistificar que o capitalismo 
é algo ruim. Houve, sim, avanços da 
humanidade, de expectativa de vida, 
de educação e conhecimento e de tec-
nologias, entre outros. Mas, isso não 
significa que não pode ser aprimorado. 
O ponto é considerar que o capitalismo 
precisa que as organizações tenham um 
propósito e que contemplem os seus 
stakeholders ao tomar as suas decisões. 

Dessa forma, a atenção com os recur-
sos humanos, naturais e com o planeta, 
enfim, ganha destaque. No mundo do 
Compliance e do ESG (Ambiental, 
Social e Governança, em português), 
é conhecido o mote que a adoção pode 
ser por crença, por convencimento ou 
por coerção. Há empresas que vão atuar 
porque identificaram oportunidades 
atreladas ao seu propósito, aquelas que 
serão seguidoras e outras que só irão 
adotar quando a lei ou o mercado exigir. 

Quando falamos sobre o Compliance 
Sustentável, estamos tratando de mo-
nitorar e acompanhar as tendências e 

de agir por princípios éticos, antes que 
exista a obrigatoriedade legal ou regula-
tória. Vide a preocupação de empresas 
brasileiras com a recente proposta de 
Mecanismo de Ajuste de Carbono na 
fronteira da União Europeia. 

As questões sobre o mercado de car-
bono e as mudanças climáticas estarão 
nos holofotes. Mas quantas empresas já 
se preocuparam em realizar o inventário 
de carbono e construir uma estratégia de 
redução ou avaliação dos riscos oriun-
dos das mudanças climáticas? Quantas 
repensaram seus processos, produtos e 
serviços para minimizar ou neutralizar 
eventuais efeitos danosos, como polui-
ção, geração de gases de efeito estufa, 
prejuízo à saúde, entre outros? 

Há movimentos que já estão acon-
tecendo. E uma organização que quer 
permanecer no mercado precisa atuar 
com integridade e Compliance numa 
abordagem sustentável. 

(*) - É professor na FIA e diretor de Compliance & 
Sustentabilidade na ICTS Protiviti, especializada em 

soluções para gestão de riscos, compliance, ESG,  
investigação, proteção e privacidade de dados.

Você sabe o que é Compliance Sustentável?

Logística Ambiental de São Paulo S.A. – LOGA
CNPJ/MF n°. 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

Extrato da Assembleia Geral Extraordinária em 25.10.2021
Data, Hora, Local: 25.10.2021, às 11:00, na sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva e Secretário: 
Lucas Rodrigo Feltre. Deliberações Aprovadas: (i) anuir à incorporação da acionista Vega Valorização de 
Resíduos S.A., CNPJ/ME nº 14.749.160/0001-42 e JUCESP NIRE 35.300.416.295 pela Revita Engenharia 
S.A., CNPJ/ME nº 08.623.970/0001-55 e JUCESP NIRE 35.300.338.952 (“Revita” e “Incorporação”), consideran-
do que a Incorporação foi previamente anuída e aprovada pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AM-
LURB no âmbito do contrato de concessão nº 027/SSO/04 (“Contrato”); (ii) autorizar a Diretoria a celebrar o ter-
mo de aditamento nº 02 do Contrato, para formalização da Incorporação. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 25.10.2021. Acionistas presentes: Vega Valorização de Resíduos S.A. Por Anrafel Vargas Pereira da 
Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra; Latte Participações Ltda. Por Antônio Correia da Silva Filho e Ricardo 
Pelúcio; Latte Saneamento e Participações S.A. Por Antônio Correia da Silva Filho e Ricardo Pelúcio. JU-
CESP nº 665.389/21-8 em 29.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Reformas econômicas: o 
que esperar do Governo

Se foi difícil 
atravessar o período 
de pandemia, o 
cenário para 2022 
não parece muito 
melhor

O novo ano recebe uma 
herança pesada de 
2021, com destaque 

para a inflação persistente, 
a desaceleração da atividade 
econômica, a lenta recupera-
ção de empregos, a redução 
do nível de renda real das 
famílias, o dólar elevado e 
instável e fragilidade fiscal. 

É interessante notar que 
essa herança caracteriza a 
reversão parcial de diversas 
conquistas que o país havia 
obtido ao longo das últimas 
décadas e que foram perdidas 
por conta de erros sucessivos 
na condução da política eco-
nômica ao longo dos últimos 
dez anos. 

E para restabelecer os 
fundamentos do crescimen-
to econômico sustentável 
que foram perdidos, 2022 
vai exigir total empenho 
político para embarcarmos 
rumo a uma economia mais 
próspera. Na ordem do dia 
está o imperativo de uma 
reforma política que reduza 
a incerteza e estimule o in-
vestimento. O atual sistema 
político-partidário está esfa-
celado e qualquer liderança 
terá nele um obstáculo para a 
condução da economia. 

Além disso, é preciso avan-
çar com a reforma tributária, 

mas sem colocar o aumento da 
arrecadação como prioridade. 
A teia de tributos brasileira 
sufoca a produção e onera 
o emprego, o que também 
dificulta a retomada do cres-
cimento.

Junto com a tributária, há a 
necessidade de uma reforma 
administrativa que permita a 
redução dos gastos do setor 
público com pessoal. 

No Brasil, convivemos com 
profissionais essenciais mal 
remunerados, como médicos, 
enfermeiros, policiais e outros 
agentes públicos, lado a lado 
com super salários e super 
aposentadorias que não se 
justificam em um país tão em-
pobrecido. Se nada for feito, 
em breve o Estado brasileiro 
não terá dinheiro para mais 
nada além de pagar salários, 
aposentados do setor público 
e juros da dívida.

Por último, mas não menos 
importante, entra também a 
reforma trabalhista. Empre-
gar e demitir hoje no país 
custa muito caro. Não se trata 
de retirar direitos dos traba-
lhadores, mas de colocar o 
país no século XXI em termos 
de normas trabalhistas. 

O que mais beneficia um 
trabalhador é a garantia de 
emprego digno e não uma 
montanha de benefícios que 
empurra milhões de pessoas 
para a informalidade e o su-
bemprego, enquanto apenas 
alguns poucos usufruem da 
famosa carteira assinada.  

(*) - É professor de Economia dos 
cursos de MBA do ISAE/FGV.

Robson Gonçalves (*)

LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. – LOGA
CNPJ/MF n°. 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25 de outubro de 2021, às 11:00, na sede social da Logística Ambiental de 
São Paulo S.A. – LOGA, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marechal Mário Guedes, 
221, Jaguaré, CEP 05348-010 (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), por estarem 
presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da 
Silva e secretariados por Lucas Rodrigo Feltre. 4. Deliberações: em cumprimento ao artigo 11, inciso (xiii) do 
estatuto social da Companhia, as acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram (i) anuir à incorporação 
da acionista Vega Valorização de Resíduos S.A., sociedade inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº 14.749.160/0001-42 e com seus atos constitutivos arquivados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.416.295 pela Revita Engenharia 
S.A., sociedade inscrita CNPJ/ME sob o nº 08.623.970/0001-55 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP 
sob o NIRE 35.300.338.952 (“Revita” e “Incorporação”), considerando que a Incorporação foi previamente anuída e 
aprovada pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB no âmbito do contrato de concessão nº 027/
SSO/04 (“Contrato”), conforme publicação Anexo I da presente ata; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a 
celebrar o termo de aditamento nº 02 do Contrato, para formalização da Incorporação. 5. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia, cuja ata após lida e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes por meio da plataforma QualiSign com certifi cação digital. A presente ata confere com a original 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 25 de outubro de 2021. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente; Lucas 
Rodrigo Feltre - Secretário. Acionistas presentes: Vega Valorização de Resíduos S.A. Por Anrafel Vargas 
Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra; Latte Participações Ltda. Por Antônio Correia da Silva Filho e 
Ricardo Pelúcio; Latte Saneamento e Participações S.A. Por Antônio Correia da Silva Filho e Ricardo Pelúcio. 
JUCESP nº 665.389/21-8 em 29.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Francisco Gomes Junior (*)

Chamaram a atenção os 
ataques feitos a sites 
do Ministério da Saúde, 

que geraram a paralisação de 
aplicativos, incluindo o Conect 
Sus, ameaçando a perda de 
dados como comprovantes 
vacinais.

Foi divulgado que o ministé-
rio possui back up dos dados, 
o que permite a restauração 
do sistema. Entretanto, dú-
vidas persistirão sobre se 
os dados foram copiados ou 
não. As investigações estão a 
cargo da Polícia Federal e do 
GSI (Gabinete de Segurança 
Institucional). Além disso, a 
ANPD (Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados) solici-
tou informações e analisará se 
houve violação da LGPD e se 
haverá sanções aos responsá-
veis pela segurança dos dados 
pessoais dos usuários.

Muito se tem falado sobre 
os ataques, mas pouco se tem 
explicado sobre como ocor-
reram. Todo ataque explora 
alguma vulnerabilidade e 
hackers encontraram fragi-
lidade na execução remota 
de código (RCE) no pacote 
Apache Log4j. Instala-se ini-
cialmente um malware que 

Para identificar se seu equipamento está 
infectado é necessário varredura.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Pedro Zimmer (*)

Entre 2020 e 2021, observamos um crescimento 
gigantesco de um tipo de conteúdo muito 
específico aqui no Brasil: o podcast

Por incrível que pareça, essa forma de se comuni-
car é muito mais antiga do que parece. Afinal, o 
podcast surgiu antes mesmo do YouTube. Porém, 

com a facilidade de acesso proporcionada pelos serviços 
de streaming de áudio, o crescimento da modalidade se 
tornou muito mais fácil nestes últimos anos. 

Contudo, eu devo dizer que o podcast é um meio tal-
vez um pouco mal compreendido pelo brasileiro. O que 
é comum, afinal, até mesmo o YouTube era um pouco 
confuso para marcas e criadores em 2010. Admito que é 
muito engraçado conversar com alguém pela primeira vez, 
e mencionar que trabalho com podcasts. Posso afirmar 
com certeza que a próxima pergunta que a pessoa fará 
é: “Podcast? Tipo o Flow?”. E eu tecnicamente preciso 
responder “sim”, embora eu não lembre de um projeto 
que eu tenha trabalhado que seja remotamente parecido 
com Flow, Podpah, PodDelas ou Joe Rogan. 

E isso é uma coisa que acredito que vai começar a mu-

dar em 2022. Com o podcast se tornando cada vez mais 
comum, as pessoas vão começar a entender que dizer “eu 
escuto podcast” tem o mesmo efeito de dizer “eu assisto 
TV”. Embora seja o mesmo meio (a televisão), Friends, 
Jornal Nacional e Formula 1 são três tipos de conteúdo 
completamente diferentes. E para podcasts, funciona 
da mesma maneira. Como o meio está crescendo, novos 
players estão entrando e cada vez mais o mercado está 
entendendo as particularidades e oportunidades que ele 
oferece, novos formatos e gêneros de podcasts irão se 
popularizar.

Outro ponto que acredito que será encarado de forma 
diferente: métricas e expectativas. Se você faz parte de 
uma marca e busca aproveitar a influência que o som tem 
nas pessoas, você certamente pensará em podcasts para 
comunicar o seu produto. E embora isso seja marketing, 
e seja no meio digital, é bem diferente do que estamos 
acostumados no meio do marketing digital. Os podcasts 
não oferecem os mesmos dados que um Instagram ofere-
ce, por exemplo. Além disso, os números de acessos são 
naturalmente muito mais baixos que um YouTube. Mas 
se você é publicitário de verdade, o que interessa não é o 

número que a tela te mostra, e sim o quanto a ação trouxe 
em vendas. E nisso, o podcast é imbatível. A conversão 
é muito maior no meio pois o público cria uma relação 
de confiança muito maior com o podcaster. E embora 
isso possa ser um pouco incerto no início, com o tempo 
as marcas estão entendendo isso, e é uma evolução para 
esse próximo ano. 

O som é a maneira mais rápida e eficiente de criar co-
nexões com seres humanos. Por isso, o meio do podcast 
ainda está no início de sua jornada, e ainda tem muito a 
crescer. O mercado está se adaptando, e o futuro parece 
muito promissor. Não existem pessoas que não gostam de 
podcast. Existem pessoas que ainda não encontraram um 
podcast que as conquistou. E como temos quase 1 milhão 
de novos podcasts sendo lançados todos os anos, é só 
uma questão de tempo até todo mundo ter um podcast 
em seus ouvidos. 

(*) - é um produtor de áudio que ajuda artistas, marcas, empresas 
e profissionais a compartilhar as suas histórias meio do som, graduado 

em Music Production pela Full Sail University, já atuou no mercado 
brasileiro e internacional, trazendo novas possibilidades 

para seus clientes engajarem emocionalmente com o público, 
trazendo mais resultado, 

fidelidade e lucratividade.

Para onde irão os 
podcasts em 2022?

Como acontecem 
as invasões hackers?

Nos últimos dias, várias notícias informaram sobre a invasão de sites do governo e de empresas públicas 
e privadas em ataques hackers coordenados

desenvolvendo diariamente 
funcionalidades para eliminar 
a fragilidade, mas ao que tudo 
indica novas variantes surgem 
e fogem da proteção, mantendo 
a ameaça dos ataques.

Para identificar se seu equi-
pamento está infectado é ne-
cessário varredura, já existem 
no mercado produtos para 
verificar a vulnerabilidade 
de seu servidor. Se detectar 
alguma vulnerabilidade, a pri-
meira providência é bloquear 
as conexões de saída para a 
Internet a partir de seus pró-
prios servidores e buscar fazer 
imediatamente um upgrade 
do Apache para a versão mais 
atual.

Infelizmente, parece que a 
perspectiva a curto prazo não 
é das melhores e novos ata-
ques poderão ocorrer ainda se 
valendo dessas fragilidades. A 
cybersegurança está na ordem 
do dia e torna-se fundamental 
para empresas e até mesmo 
pessoas físicas. Deixa de ser 
custo para ser investimento 
para sua segurança e dos seus 
negócios.

(*) - Advogado especialista 
em Direito Digital e Crimes 

Cibernéticos, é presidente da 
Associação de Defesa de Dados 

Pessoais e do Consumidor (ADDP). 

será futuramente a base de 
um ataque maior, geralmente 
ransomware.

A explicação técnica é com-
plicada, mas buscando sim-
plificação poderíamos dizer 
que há falha no “log4shell”, 
componente da Apache muito 
utilizado para realizar os logs 
em aplicativos corporativos e 
serviços de nuvem. Essa falha 
permite a instalação e down-
load de arquivos (cavalos de 
Tróia, criptomineradores etc.) 
que irão explorar os computa-
dores das vítimas.

É uma vulnerabilidade fácil 
de reproduzir por quem atua 

na área de TI e, por isso, a 
exploração dessa falha vem 
crescendo bastante, mesmo 
com a implementação de pro-
teções. Mal comparando, seria 
como um vírus para o qual 
à medida que se encontra a 
proteção, ele realiza mutação 
e foge do remédio.

No centro da vulnerabilidade 
está o “Apache Log4j”, a bi-
blioteca de registro Java mais 
utilizada, que tem centenas de 
milhares de downloads, sendo 
usada por um número signi-
ficativo de empresas global-
mente. A Apache vem travando 
uma luta contra o malware, 
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Claudio Tancredi (*)

Inteligência artificial, Internet das Coisas 
(IoT) e cloud são hoje os principais pilares da 
transformação digital para qualquer empresa. 

Em 2021, foi possível perceber o aumen-
to da confiança das organizações no uso 
de inteligência artificial para operações 
críticas e não apenas para cortar custos 
ou automatizar processos básicos. Li um 
relatório da McKinsey Global Institute que 
calcula que até 2030, as empresas que con-
seguirem aplicar IA em suas operações irão 
dobrar o seu fluxo de caixa, enquanto as 
companhias que não conseguirem aplicar 
a tecnologia, terão uma redução de 20% 
na mesma métrica. 

Para acompanhar a tendência de cresci-
mento, grandes empresas estão investindo 
em dados, buscando profissionais e infraes-
trutura dedicada à coleta e processamento. 
Atualmente, já é possível mensurar o im-
pacto da IA dentro de instituições financei-
ras, com 34% dos entrevistados afirmando 

que a inteligência artificial aumentará a 
receita anual em até 20% ou mais.

O reconhecimento da necessidade de 
estabelecer processos e infraestrutura para 
o processamento de dados, indispensável 
para a evolução da IA, levou grandes em-
presas a realizarem investimentos no setor. 
A IDC estima que os investimentos em IA 
no Brasil em 2021 podem chegar a US $464 
milhões (aproximadamente 2,55 bilhões 
de reais em conversão direta). 

A empresa internacional de dados 
também relata que 25% das empresas no 
país possuem projetos baseados em AI ou 
machine learning, mas ainda em processo 
de implementação e adaptação, mas que a 
evolução deve ser maior nos anos de 2022 
e 2023, com o avanço da tecnologia 5G, que 
será o grande diferencial para a ascensão 
da IA em grande escala no país, a tecno-
logia possui potencial de gerar trilhões de 
dólares nos próximos anos. 

A rede inclusive, começa a dar os primeiros 

passos em território brasileiro, com o leilão 
pelas faixas de transmissão já concluído, 
movimentando R$ 46,7 bilhões de reais. A 
estimativa é que a rede esteja em operação 
a partir do segundo semestre de 2022.

A rede 5G possui latência baixa e veloci-
dade até 20 vezes mais rápida do que temos 
atualmente. Com a conexão 5G a ser imple-
mentada, as empresas terão capacidade de 
processar um volume imenso de dados em 
tempo recorde, e sabemos que o que move 
a Inteligência Artificial são os dados. 

Os grandes volumes de dados alimentam 
o processo de aprendizado de máquina, 
que com a abundância de informações é 
capaz de aprender padrões para automa-
tizar processos simples ou complexos. As 
grandes organizações precisam entender 
como combinar o conhecimento na ciência 
dos dados, alinhados ao processo de IA para 
serem diferenciadas e obterem maiores 
valores de mercado.

(*) - É Country Manager da Hitachi Vantara no Brasil.

O que move a Inteligência Artificial são os dados
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Alexandra Avelar (*)

2022 será o ano em que muitas das previsões que 
fizemos por muito tempo se tornarão realidade. 
A COVID-19 acelerou a digitalização em grande 

escala, forçando as pessoas a mergulhar no mundo di-
gital. E, embora a pandemia esteja, esperançosamente, 
perto do fim, nosso novo estilo de vida veio para ficar. 
Apesar dos clientes terem se adaptado a novos modelos 
digitais, é importante apontar que as compras offline não 
vão sumir do mapa. 

Na verdade, o futuro do varejo abrangerá as compras online 
e offline, criando uma experiência híbrida que fornecerá 
mais valor ao cliente. Na verdade, a Forrester prevê que 
a grande maioria do varejo - 72% - ainda ocorrerá offline 
até 2024. O tráfego de pedestres ainda será tão desejável 
como é agora. Mas o que vai ocupar o centro do palco é a 
experiência geral do cliente.

 
Conheça o metaverso - No final de 2021, a empresa 

Facebook mudou seu nome para Meta para refletir seu 
foco crescente no metaverso. Mas o que exatamente é o 
metaverso? De acordo com o USA Today, trata-se de um 
mundo virtual online que incorpora realidade aumentada 
(RA), realidade virtual (RV), avatares holográficos 3D, 
vídeo e outros meios de comunicação. 

Parece sofisticado. Tão sofisticado que a Bloomberg 
Intelligence prevê que o tamanho do mercado para o 
metaverso chegue a US$ 800 bilhões em 2024. Mas como 
isso impactará o varejo no próximo ano? Compras e en-
tregas online rapidamente se tornaram o novo padrão 
em toda a pandemia, uma tendência que será acelerada 
pelo metaverso. 

Com experiências de RA e RV, os consumidores poderão 
explorar marcas e produtos no conforto de suas próprias 
casas. Os consumidores não precisarão mais frequentar 
lojas físicas para experimentar novos produtos antes de 
comprar. O metaverso também permitirá experiências mais 
interativas na loja. 

porque recursos como compras ao vivo permitem que os 
consumidores concluam uma venda sem sair de casa.

 
Os investimentos em social commerce B2C estão rendendo 

muito: 86% dos líderes dizem que esperam ou já alcançaram 
um retorno sobre seu investimento em social commerce em 
um ano. Como resultado, podemos esperar que o vídeo ao 
vivo tenha um impacto direto no engajamento. Os dados da 
Emplifi mostram que, no terceiro trimestre de 2021, fãs e 
seguidores interagiram significativamente mais com vídeos 
ao vivo (42 interações médias de postagens) do que com 
outros tipos de postagens.

 
No futuro, as marcas que investem em social commerce 

devem fornecer interações e cuidados com o cliente mais 
personalizados, como agentes virtuais que podem respon-
der instantaneamente a perguntas, compartilhar as últimas 
ofertas ou recomendar produtos adicionais ao consumidor. 
Veremos mais marcas fornecendo uma conexão em toda 
a jornada social do cliente. Acima de tudo, elas devem ter 
um atendimento de excelência nas redes sociais, utilizando 
a tecnologia certa aliada ao toque humano.

 
Chatbots -  A tecnologia de conversação avançada será 

a chave para fornecer essas experiências em grande escala. 
Os chatbots desempenharão um papel fundamental no 
próximo ano, à medida que mais e mais marcas implantem 
chatbots avançados em suas lojas sociais que podem lidar 
com consultas sofisticadas - e passar para agentes humanos 
quando necessário.

 
A maioria das marcas, agora, está empregando bots que 

podem fornecer respostas de rotina a perguntas básicas. 
No entanto, eles não podem responder a consultas mais 
complexas dos clientes. Isso mudará à medida que mais 
empresas adicionarem bots baseados em IA com habilidades 
consultivas e contextuais avançadas.

 
A Forrester relata que nos próximos 12 a 24 meses, a 

grande maioria das marcas B2C planeja implementar ou 
está interessada em desenvolver bots sociais avançados que 
podem fornecer um nível mais alto de assistência. Esses 
avanços em automação permitirão um atendimento mais 
eficaz e satisfatório em toda a jornada do cliente - antes, 
durante e depois da compra. Em muitos casos, os bots 
sociais responderão a perguntas que costumavam exigir 
um agente humano. 

Cada vez mais, os compradores nas redes sociais poderão 
acessar respostas, recomendações e soluções personali-
zadas para seus problemas, sempre que precisarem de 
ajuda. Os chatbots desempenharão um papel importante 
nos próximos meses, indo além da experiência de aten-
dimento ao cliente e incorporando opções de pagamento 
como Paypal e carteiras digitais sem sair da plataforma 
de mensagens.

 
Olhando para frente - Ao longo do próximo ano, as 

marcas aproveitarão o que aprenderam durante a pandemia 
e alavancarão soluções baseadas em tecnologias que ajudam 
a construir conexões e relacionamentos mais profundos 
com seus clientes. Ao criar experiências imersivas, perso-
nalizadas e híbridas, e sempre mantendo o CX no centro 
de tudo, os varejistas podem se destacar em 2022.

 
(*) - É country-manager na Emplifi Brasil (https://go.emplifi.io/).
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O varejo foi desafiado em todas as frentes nos últimos 12 meses, resultando em várias mudanças na experiência do cliente (CX) - live 
shopping, social commerce e interrupções na cadeia de suprimentos são apenas alguns exemplos que forçaram um pivô  

dramático em direção à transformação digital. Uma vez que a mudança começou, não teve como impedi-la  
de virar uma bola de neve, provocando ainda mais mudanças. 

O New York Times relatou que o Facebook planeja abrir 
lojas físicas em todo o mundo para deixar as pessoas em-
polgadas com seu metaverso. Nesses lugares físicos as 
pessoas poderão experimentar o hardware do metaverso, 
como os headsets de realidade virtual.

 
O papel das realidades aumentada e virtual - A 

realidade virtual tem potencial para gerar até US$ 1,8 
bilhão para empresas de varejo e marketing em 2022. Por 
que? Porque RA e RV têm o poder de atrair novos clientes, 
aumentar as vendas e reduzir o número de devoluções 
de produtos. Imagine ser capaz de ver a aparência de um 
produto em você ou em sua casa antes de clicar no botão 
de compra.

 
Com produtos 3D, os clientes podem obter conhecimento 

contextual em primeira mão da qualidade e desempenho 
do produto, fazer o pedido e recebê-lo com confiança. RA 
e RV induzem o aspecto social das compras em tempo real. 
Os consumidores podem interagir com amigos e até mesmo 
pedir suporte a um membro virtual da equipe, se necessário.

 
Movimento no social commerce - Em 2022, o social 

commerce continuará a trazer diversão de volta à experi-
ência de compra digital. Quase 80 milhões de consumido-
res norte-americanos compraram um produto ou serviço 
diretamente em uma postagem de mídia social em 2020, 
de acordo com o Statista. A projeção é que esse número 
cresça para mais de 100 milhões até 2023, especialmente 
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Tecnologia em finanças: quais 
são as principais tendências

É evidente que o 
mercado financeiro 
foi um dos mais 
impactados pelo 
surgimento de 
novas tecnologias, 
especialmente com a 
chegada da pandemia

De acordo com a Pes-
quisa Febraban de 
Tecnologia Bancá-

ria 2021, o mobile banking 
tornou-se o principal canal 
para movimentações finan-
ceiras, sendo responsável 
por 64% das transações 
bancárias. Além disso, 9 
em cada 10 contratações 
de crédito foram realizadas 
em canais digitais. Tendo 
em vista esse cenário, o 
que podemos esperar de 
tendências tecnológicas 
para o segmento de finan-
ças em 2022?

.   Tecnologia em finan-
ças: principais inovações 
- Atualmente, podemos ob-
servar diversas tecnologias 
disponíveis no mercado 
de finanças, destacando-
se o uso de Inteligência 
Artificial (AI), Big Data, 
Analytics, Block Chain e 
Automação de Processos 
(RPA). 

Essas tecnologias têm 
como principal objetivo au-
mentar a praticidade, esca-
labilidade e disponibilidade 
dos processos, uma vez 
que otimizam a experiên-
cia do cliente, entregando 
atendimento mais rápido e 
assertivo, e aumentando, 
consequentemente, as 
vendas e a margem de lucro 
das empresas. 

A chegada do 5G, que 
deve funcionar nas capitais 
brasileiras a partir de julho, 
também representará um 
importante impacto no 
setor, pois oferecerá mais 
velocidade e conexão mais 
estável, aumentando o uso 
das tecnologias e ofere-
cendo mais agilidade nas 
transações financeiras. 
Além disso, o 5G também 
deve alavancar o uso da 
nuvem no segmento, visto 
que suas características 

garantem que os bancos 
acessem os dados armaze-
nados em cloud de forma 
muito mais rápida. 

Dessa forma, haverá 
uma drástica redução dos 
custos operacionais, maior 
garantia da continuidade 
dos negócios, agilidade 
para responder ao merca-
do e incentivo, inclusive, à 
sustentabilidade ambien-
tal, uma vez que a nuvem 
colabora para a diminuição 
do uso de servidores den-
tro das organizações.

.   Os desafios para o setor 
financeiro - Os bancos es-
tão vivendo um momento 
de muitas transformações, 
tanto regulatórias, quanto 
de evolução digital. Novi-
dades como o advento do 
Open Banking permitirão 
que outros canais possam 
ofertar produtos finan-
ceiros, algo definido hoje 
como Banking as a Service 
(BaaS), tornando o merca-
do ainda mais competitivo. 

Outro ponto fundamen-
tal para o setor financeiro é 
a necessidade de aumentar 
os investimentos em segu-
rança da informação, com 
o objetivo de prevenir frau-
des. Segundo pesquisa da 
PwC Digital Trust Insights, 
os custos relacionados 
à cibersegurança devem 
crescer em mais de 80% 
nos próximos 12 meses e, 
tratando-se de instituições 
bancárias, essa preocupa-
ção deve ser redobrada. 

Para este ano, a previsão 
é que os bancos ampliem 
ainda mais os investimen-
tos em tecnologia, colo-
cando o cliente no centro 
das ofertas de produtos 
e serviços e buscando 
soluções que permitam 
obter escalabilidade nos 
processos. 

Por isso, acompanhar as 
tendências será primor-
dial para as instituições 
financeiras manterem-se 
competitivas e oferecendo 
serviços mais aprimorados 
aos clientes. 

 
(*) - É Executivo de Contas Sênior 

para Serviços Financeiros e Meios de 
Pagamento da Digisystem.

Anderson Santana (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br

D - Aquisições e Parcerias
Em momento aquecido na logística internacional, a A.P. Moller - Maer-
sk iniciou o ano com novidades no setor: o grupo fechou um acordo 
para adquirir a LF Logistics, empresa de logística contratada sediada 
em Hong Kong, focada em soluções e serviços de atendimento, e-
commerce e transporte terrestre para clientes que atuam na região 
Ásia-Pacífico. O valor da transação é de US$ 3,6 bilhões. Além disso, 
a Maersk anunciou uma nova parceria estratégica firmada com a 
Unilever, na qual o grupo dinamarquês será responsável pelo geren-
ciamento operacional de transporte marítimo e aéreo internacional, 
trazendo mais agilidade à cadeia de suprimentos da Unilever, que 
atualmente cobre mais de 190 países ao redor do mundo (https://
www.maersk.com/).

E - Direito e Sustentabilidade
A Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie promove o curso 
‘Direito e Sustentabilidade: Desafios Contemporâneos’, que acontece 
entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Os encontros serão minis-
trados em inglês e espanhol. O curso será ministrado por Felipe Gómez 
Isa, da Universidade de Deusto, uma das principais Universidades na 
temática de sustentabilidade, tendo alcançado a 97ª posição mundial, 
segundo o renomado ranking Times Higher Education. Também pre-
sentes Laura Magalhães, da Universidade Rovira i Virgili da Espanha, 
e as professores Cláudia Costa e Ana Claudia Cardia da Faculdade de 
Direito. Inscrições: (https://www.mackenzie.br/educacao-executiva/
universidade/direito/exchanging-hemispheres/direito-e-sustentabilida-
de-desafios-contemporaneos).

F - Recursos Educacionais 
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) 
realiza uma nova chamada pública às empresas de tecnologia in-
teressadas em integrar o Guia de Recursos Educacionais Digitais 
do Estado. Trata-se de um segundo ciclo de avaliação e seleção 
de conteúdos, ferramentas e plataformas, em formato digital, que 
devem facilitar, potencializar e apoiar as atividades de docentes, 
estudantes e gestores. O foco das tecnologias pode ser pedagógico 
ou administrativo e deve inserir-se em uma das linhas descritas no 
edital. As empresas interessadas em participar do segundo ciclo 
de avaliação podem se inscrever pelo site: (www.guiadetecnologia.
educacao.sp.gov.br). 

A - Atendimento Ambulatorial
O Grupo Trasmontano inaugurou mais um centro médico no Shopping 
Aricanduva, maior centro de compras e entretenimento da América 
Latina, situado na Zona Leste de São Paulo, com capacidade para 
atender cerca de mil pacientes/dia, reforçando o compromisso com 
a qualidade no atendimento. No local, o associado conta com equipe 
especializada para a realização de consultas em diversas especia-
lidades: Cardiologia, Clínica geral, Dermatologia, Endocrinologia, 
Ginecologia/Obstetrícia e Otorrinolaringologia. Além disso, em breve 
o associado poderá contar também com o serviço de coleta de exa-
mes e pequenos procedimentos ambulatoriais. Outras informações: 
(www.trasmontano.com.br).

B - Mexendo com o Mercado
Após estrear na Bolsa de Nova York com um valor de mercado de 
US$ 41,5 bilhões (R$ 230 bilhões), o Nubank chegou também à Bolsa 
de Valores brasileira (B3) e passou a ser o banco mais valioso da 
América Latina. Enquanto o preço das ações foi fixado em US$ 9, o 
banco precificou seus recibos de ações estrangeiras negociados no 
Brasil em R$ 8,36 cada, atualmente valendo R$ 9,49. Agora, o Nubank 
elevou seu valor para US$ 50 bilhões, figurando entre as três maiores 
companhias listadas na B3, atrás apenas da Vale (US$ 69,7 bilhões) 
e da Petrobras (US$ 71 bilhões). Essa abertura representa um passo 
para a fintech, que já vinha incentivando seus clientes brasileiros a 
investirem na empresa, ao promover uma ação de reserva de ações 
em sua plataforma, garantindo mais de 800 mil investidores em sua 
estreia na bolsa. 

C - Agências e Consultorias
A  Associação Brasileira de Comunicação Empresarial está lançando o 
Guia de Fornecedores de Comunicação. Trata-se de uma plataforma de 
pesquisa de agências e consultorias, associadas à entidade. São mais 
de 230 tipos de serviços diferentes disponíveis para busca, organizados 
em nove categorias. Para as contratantes, serve como um canal ágil de 
consulta e contato direto de possíveis fornecedores. Já para as agências 
e consultorias, o Guia serve como uma vitrine de divulgação para geração 
de novos negócios. O Guia, com sua lista de possíveis fornecedores, pode 
ajudar a agilizar o processo de escolha e contratação de uma agência ou 
consultoria por parte das contratantes. Para mais informações, acesse: 
(https://www.aberje.com.br/guia-de-fornecedores/).

G - Mercado Automotivo 
A Karvi, marketplace que conecta concessionárias e compradores de 
carros, divulgou seus planos de expansão pelo país. A empresa conquistou 
presença em 8 cidades, chegando nos estados de Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, além de São Paulo. A 
empresa chegou ao Brasil em 2019 e, já conquistou resultados em quase 
três anos de presença no país. No último trimestre, a Karvi apurou um 
crescimento de mais de 90% em suas operações e hoje foca em seu projeto 
de ampliação. A empresa está trabalhando na iniciação de seus serviços 
em Belo Horizonte e em Vitória. A meta é alcançar o total de 15 novas 
regiões até o final de 2022. A empresa está direcionando investimentos 
para Brasília, Fortaleza, Cuiabá e Rio. Saiba mais em: (www.karvi.com.br).

H - Produtos Digitais
Já está mais do que comprovada a importância das iniciativas em ESG 
(princípios de gestão ambiental, social e de governança). No entanto, 
colocar essas ações em prática, nem sempre é simples. Por esse motivo, 
a Seidor, consultoria global na área de negócios e inovação, e o Brain, 
centro de inovação em negócios digitais fundado pela Algar Telecom, 
acabam de lançar o ‘ESG Open Corp’, um programa que vai selecionar 
empresas que queiram solucionar dores nos pilares do ESG para co-
criar soluções tecnológicas com o apoio de startups. As inscrições para 
as empresas vão até 21 de janeiro e para startups (especialmente as 
ESGtechs e as Greentechs) até 25 de fevereiro. Os interessados devem 
se cadastrar em: (https://innovationlatam.com/ch/esg#opportunities).

I - Tarja Magnética
O Méliuz, empresa de tecnologia que conecta marcas e consumidores 
por meio do seu ecossistema que inclui marketplace e a oferta de ser-
viços financeiros, acaba de anunciar mais uma inovação do Novo Cartão 
Méliuz. Com a bandeira Mastercard Platinum Internacional, o cartão 
será o primeiro do Brasil a ser emitido sem tarja magnética. A inovação 
incentiva o uso da função de pagamento por aproximação (contactless) 
e permite que o plástico tenha um design mais limpo e focado nas in-
formações importantes, além de garantir mais segurança ao dificultar 
a clonagem do cartão. A tarja magnética começará a desaparecer dos 
cartões da Mastercard em 2024, em regiões como a Europa, onde os 
cartões com chip já são amplamente utilizados (www.meliuz.com.br). 

J - Impressão e Conversão
Entre os dias 5 e 9 de abril, no Pavilhão Verde do Expo Center Norte, em São 
Paulo, acontece a ExpoPrint & ConverExpo Latin America, a oportunidade 
para os players do mundo todo apresentarem as soluções desenvolvidas nos 
últimos três anos e nunca mostradas ao vivo. Profissionais de todo o mundo 
vão conferir equipamentos, insumos e softwares que vão transformar suas 
empresas e oferecer um cenário de lucratividade e eficiência. O maior evento 
de impressão das Américas será o reencontro entre os fornecedores das 
soluções que mais se destacam com os empresários que desejam fazer os 
melhores negócios. Mais informações e inscrições: (www.expoprint.com.br).

IGP-DI 
fecha 2021 
com inflação 
de 17,74%

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Inter-
na (IGP-DI) fechou 2021 
com inflação acumulada de 
17,74%. A taxa ficou abaixo 
da observada no ano anterior 
(23,08%). O dado foi divul-
gado hoje (6) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Em 2021, a maior alta de 
preços foi observada no 
atacado. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), 
que mede o segmento, 
fechou o ano com inflação 
de 20,64%.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que 
mede o varejo, registrou 
taxa de 9,34% em 2021. Já 
o Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) 
teve inflação de 13,85% 
no período. Em dezembro 
de 2021, o IGP-DI ficou em 
1,25%, acima do índice de 
novembro, que teve queda 
de preços de 0,58%, e de 
dezembro do ano anterior, 
que registrou inflação de 
0,76%. Entre os segmentos 
analisados, as taxas regis-
tradas foram as seguintes: 
IPA (1,54%), IPC (0,57%) 
e INCC (0,35%) (ABr).

O resultado é recorde na 
série histórica, superando o 
recorde anterior de R$ 1,1 
bilhão, registrado em 2018. 

Os recursos são referentes 
à comercialização da parcela 
de petróleo e gás natural da 
União nos contratos de par-
tilha de produção. Em 2021, 
a PPSA comercializou 3,5 
milhões de barris de petróleo 
da União do Campo Entorno 
de Sapinhoá e da Área de 
Desenvolvimento de Mero 
(Libra). Foram também co-
mercializados 57,6 milhões 
de metros cúbicos de gás 
natural da União dos Cam-
pos de Búzios, Entorno de 
Sapinhoá, Tartaruga Verde 
Sudoeste e Tupi.

O diretor-presidente da 
companhia, Eduardo Gerk, 

Resultado do ano passado ficou 74% acima do total obtido em 2020.
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Pré-Sal Petróleo tem arrecadação 
recorde para a União

A Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), encerrou o ano 
de 2021 com arrecadação de R$ 1,22 bilhão para a União, alta de 74% em comparação com o resultado 
de 2020, quando foram arrecadados R$ 704 milhões

produção, até 2031, de 8,2 
bilhões de barris de petróleo 
em regime de partilha de 
produção, sendo 1,5 bilhão 
de barris referentes à a par-
cela da União. “Esperamos 
arrecadar US$ 116 bilhões 
com a comercialização des-
ses volumes”, acrescentou 
Gerk,

Desde sua criação, em 
2013, a PPSA já arrecadou 
R$ 3,9 bilhões para a União, 
dos quais R$ 2,6 bilhões 
com a atividade de comer-
cialização do petróleo e gás 
e R$ 1,3 bilhão com equali-
zação de gastos e volumes 
realizada pela companhia 
em áreas onde a União tem 
participação em acordos de 
individualização da produ-
ção (AIPs) (ABr).

disse que o resultado re-
presenta o início de uma 
curva de crescimento da 
arrecadação esperada para 
a União nos próximos anos. 
“Os contratos estão entran-
do em produção, e este ex-
celente resultado confirma 

a tendência de crescimento 
que vamos presenciar nos 
próximos anos.”

No fim do ano passado, 
a PPSA divulgou o estudo 
Estimativas de Resultados 
nos Contratos de Partilha 
de Produção, que prevê a 

Ministério da Saúde prorroga 
Programa Mais Médicos por um ano

A Portaria do Ministério 
da Saúde, publicada no 
Diário Oficial da União de 
quarta-feira (6), prorroga, 
por um ano, o contrato de 
um grupo de 19 profissio-
nais com o Projeto Mais 
Médicos para o Brasil. Pela 
norma, a prorrogação se 
dará automaticamente a 
partir do primeiro dia após 
o vencimento do Termo de 
Adesão e Compromisso 
original. 

Caso o participante não 
tenha interesse na pror-
rogação, deverá acessar o 
Sistema de Gerenciamento 
de Programas (SGP) e 
manifestar formalmente o 
desinteresse em continuar 
no programa. Nas situações 
em que o gestor municipal 
não tenha interesse na per-
manência do participante 
por um ano no projeto, 
deverá acessar o SGP  e 
manifestar formalmente o 
desinteresse na prorroga-
ção, expressando o motivo 
da recusa.

Pela norma, a prorrogação se dará automaticamente.

O participante com pror-
rogação automática da 
adesão deverá, obrigato-
riamente, entregar ao ges-
tor municipal, até o dia 30 
de janeiro, o Termo Aditivo 
ao Termo de Adesão e Com-
promisso, em duas vias, 
devidamente preenchido 
e assinado, o que implica-
rá, para todo e qualquer 
efeito, em concordância 
de forma expressa com 
todas as condições, normas 
e exigências estabelecidas 

no Edital e demais norma-
tivos que regulamentam 
o projeto.

Cabe ao gestor municipal 
receber os documentos 
exigidos na portaria, e 
mantê-los sob sua guarda, 
com disponibilização ao 
Ministério da Saúde quan-
do requerido. O resultado 
da prorrogação automá-
tica, será disponibilizado 
no endereço eletrônico 
(http://maismedicos.gov.
br/) (ABr).
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News@TI
Novos PCs Yoga da Lenovo combinam design 
refinado e sustentabilidade

@Líder mundial em PCs1, a Lenovo lançou, na CES 2022, 
a 7ª geração de notebooks Yoga 2-em-1 com o seu novo 

carro-chefe, o notebook conversível de 14 polegadas Yoga 9i, o 
ultra portátil Yoga 7i de 14” e 16”, e o ecológico Yoga 6 de 13”, 
produzido com materiais reciclados. Não importa se os consu-
midores precisam de uma experiência multimídia totalmente 
equipada enquanto jogam, aprendem, devoram shows, pagam 
contas ou criam conteúdo com a performance poderosa do 
Windows 11, a Lenovo cobre todas as necessidades com o seu 
moderno lineup de PCs. Os novos PCs Yoga trazem recursos 
inteligentes integrados, como o Show Mode para PC da Alexa®, 
outra novidade trazida pela Lenovo (https://www.lenovo.com).

São Paulo, sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 Negócios6

OpiniãO
Qual será o futuro do 
mobile messaging?

Os celulares já se 
tornaram uma 
extensão dos nossos 
corpos. 

Criados com limitadas 
opções de uso e foco 
na comunicação por 

ligações, eles se moderniza-
ram e se tornaram disposi-
tivos altamente completos, 
possibilitando uma comu-
nicação veloz e eficaz com 
qualquer pessoa ao redor 
do mundo. 

Nesse contexto, o mobile 
messaging, que é a comu-
nicação por mensagem, 
também sofreu inúmeras 
transformações ao longo do 
tempo – e tem grandes no-
vidades já sinalizadas para 
o futuro. As mudanças na 
mensageria pelos celulares 
foram tamanhas e, incrivel-
mente, em um curto espaço 
de tempo. No início, o SMS 
era o meio predominante-
mente utilizado, tanto para 
mensagens diretas entre 
as pessoas quanto com as 
organizações. 

Mesmo tendo perdido 
força quando comparado 
com outros canais, sua im-
portância e benefícios para 
o marketing ainda é enorme. 
Em muitas organizações, 
esse sistema de mensageria 
curta ainda é muito popular, 
uma vez que possibilita um 
envio rápido, instantâneo 
e a criação de um relacio-
namento mais próximo 
com o cliente. Sua taxa de 
abertura atinge a incrível 
marca de 98%, segundo um 
estudo feito pelo SlickText. 

Com os avanços tecno-
lógicos, contudo, novas 
ferramentas e plataformas 
foram criadas, chamando a 
atenção das empresas por 
suas inovações no ramo e, 
especialmente, pela possi-
bilidade de conquistar uma 
comunicação ainda mais 
massiva com seu público-
-alvo. 

As redes sociais foram, de 
longe, o grande destaque. 
Em uma aposta singela nas 
primeiras versões de gran-
des exemplos como o Orkut 
e Facebook, seus sucessos 
foram tamanhos que, abri-
ram espaço para o desenvol-
vimento de muitos outros 
canais que hoje, dominaram 
o mundo corporativo. 

O WhatsApp, Slack, RCS 
e Google Business Messages 
são alguns dos meios mais 
notáveis atualmente. São 
poucas as companhias – 
especialmente as de grande 
porte – que não possuem 
uma conta em, pelo menos, 
uma dessas plataformas. 
Não à toa, o número de 

aplicativos de mensageria 
baixados vem aumentando 
nos últimos anos. Apenas 
em 2020, o eMarketer re-
gistrou mais de 2.77 bilhões 
de usuários nesses canais, 
crescimento diretamente 
impactado pela pandemia. 

Ao modificar a maneira na 
qual as companhias falam 
com seus consumidores, o 
mobile messaging possibi-
lita um remodelamento da 
jornada de compra. Mais 
do que nunca, o comércio 
notou o poder desses canais 
e, ainda, sua praticidade e 
maior eficiência de uso nos 
aparelhos celulares para 
o sucesso do seu negócio. 
É notável o enorme tempo 
que gastamos em frente a 
tais telas – maior até mesmo 
do que na televisão e, em 
alguns casos, dos próprios 
computadores. 

Apenas o WhatsApp con-
tém mais de dois bilhões 
de usuários, com 91% que 
o utilizam prioritariamente 
para a troca de mensagens. 
Além disso, quatro em dez 
pessoas passaram a usá-lo 
com maior frequência no 
isolamento social, segundo 
um estudo do Opinion Box.
Quando ainda aliados à es-
tratégia omnichannel, os be-
nefícios para o destaque do 
seu negócio são certeiros. 

A integração da multi-
plicidade de canais traz 
uma experiência rica aos 
consumidores, permitindo 
que conduzam sua jornada 
da maneira que preferirem 
e, no meio que mais sen-
tirem afinidade. O ano de 
2020 foi o grande divisor de 
águas para o mobile messa-
ging, ressurgindo antigos 
hábitos e impulsionando o 
surgimento de outros para 
manter o relacionamento a 
distância. 

Diante do crescimento 
e popularização de tantos 
canais, é normal que as 
companhias se questionem 
qual o melhor para o seu 
negócio. Não há uma única 
resposta, uma vez que as 
preferências e necessidades 
de seu público-alvo irão de-
terminar onde seus recursos 
deverão ser investidos. Seja 
pelo SMS, RCS, WhatsApp 
ou qualquer outro meio, 
o mobile messaging abre 
inúmeras portas para uma 
comunicação próxima e 
assertiva. Escolha os meios 
que façam sentido para o 
seu negócio e invista em 
integrá-los de forma que os 
clientes possam escolher os 
que preferem.

(*) - É fundador da Pontaltech, 
empresa especializada em  

soluções integradas de voz,  
SMS, e-mail, chatbots e RCS  

(www.pontaltech.com.br).

Carlos Secron (*)

Walmart expande  
serviço de entregas

O Walmart pretende expandir o InHome, seu serviço de entregas, fazendo com que este passe a 
atender 30 milhões de lares até o final do ano; atualmente, são atendidos 6 milhões. Para isso, 
contratará mais de 3 mil motoristas e adquirirá uma frota de vans totalmente elétricas.

SchulteProductions_CANVA

Vivaldo José Breternitz (*)

O serviço InHome, que com-
preende mais de 160 mil 
itens e 3.400 lojas, foi lança-

do em 2019 e tem o Amazon Prime 
como seu principal concorrente. 
Seus usuários pagam uma taxa 
mensal de US$ 19,95 ou US$ 148 por 
ano, um pouco mais do que os US$ 
119 cobrados pelo Amazon Prime; 
como parte da guerra publicitária, o 
Walmart diz que em seu preço está 
incluída a gorjeta dos entregadores.

Os itens devem ser adquiridos pelo 
aplicativo Walmart; na hipótese de 
os moradores estarem ausentes, os 
motoristas destrancarão a porta da 
casa do cliente usando um código 
de acesso único, vestindo um colete 
dotado de câmera que registrará o 
processo de entrega.  Será neces-
sária uma fechadura digital, que 
pode ser adquirida no Walmart por 
US$ 50.

Ainda como parte da guerra con-
tra a Amazon, célebre pela forma 
ruim com que trata seu pessoal de 

entregas, o Walmart diz que seus 
motoristas trabalharão em tempo 
integral, receberão benefícios como 
seguro médico, oftalmológico e 
odontológico, previdência comple-
mentar e auxílio financeiro para 
cursos superiores.

A empresa planeja utilizar uma 
frota de vans totalmente elétricas, 
provavelmente fornecidas pela 

divisão Cruise, da GM; também 
cogita utilizar veículos autônomos 
criados por uma   startup chamada 
Gatik. Esses veículos já estão sendo 
testados.

Se o plano tiver sucesso, cerca 
de 70% da população dos Estados 
Unidos terá acesso ao InHome.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é consultor de empresas.

Nos últimos anos, grandes transfor-
mações aconteceram no ambiente cor-
porativo. Provocadas principalmente 
pelo avanço tecnológico, tais mudan-
ças buscaram aprimorar os processos 
de produção, maximizar resultados 
e adequar o modelo de trabalho das 
empresas à nova realidade em que elas 
precisam atender às expectativas de 
um público cada vez mais exigente 
e atuar em um cenário instável e de 
grande competitividade. 

O fato é que graças à tecnologia, 
muitas empresas conseguiram não só 
aperfeiçoar seus modelos de negócios, 
mas sobreviver e lucrar em um mer-
cado excessivamente competitivo. Um 
ambiente corporativo equipado com in-
fraestrutura tecnológica e um mindset 
voltado à inovação produz resultados 
efetivos e duradouros, contribuindo, 
dessa forma, para a construção e posi-
cionamento das empresas no mercado. 

A utilização de soluções tecnológi-
cas impacta fortemente o ambiente 
interno das companhias de diversas 
formas. Uma delas é o apoio na exe-
cução de processos repetitivos de 
rotina. Ao possibilitar a realização de 
funções operacionais por programas 
de software, a tecnologia permite às 
equipes atuar de forma estratégica 
em outras demandas, com mais liber-
dade e autonomia, reduzindo tempo, 
custos e falhas. Outra vantagem de 
se ter um ambiente tecnológico é a 
abertura de portas para um senso de 
coletividade no trabalho, que permite 
a todos os colaboradores atuarem de 
forma integrada no desenvolvimento 
de processos e atividades. 

Atuação estratégica focada em 
resultados 

Promover uma atuação estratégica 
com foco em resultados ainda é um 
grande desafio para muitas empresas. 
Tais dificuldades advém de fatores 
como burocracia, excesso de proces-
sos repetitivos, falta de infraestrutura, 
entre outros. Esses problemas surgem 
principalmente em razão da ausência 
de um ecossistema tecnológico no 
meio corporativo. Em suma, o grau 
de maturação digital influencia dire-
tamente nos resultados das empresas. 

Nesse sentido, o investimento em 
tecnologia conduz os negócios para 
uma atuação focada em resultados. A 
partir da adoção de soluções tecnoló-
gicas, as empresas conseguem auto-
matizar seus processos, aperfeiçoar a 
tomada de decisões por meio da análise 
de dados e pautar-se em modelos de 
trabalho que têm na inovação uma 
premissa básica importante para se-
guirem competitivas e obtendo bons 
resultados operacionais e, também, 
financeiros. 

Coletividade e sinergia com as 
máquinas 

Outro tema que muitas empresas 
ainda enfentam, são os obstáculos 
para avançar no que diz respeito ao 
senso de coletividade no ambiente de 
trabalho. Com times distintos, muitas 
vezes separados por espaços físicos e 
objetivos diferentes, as equipes têm 
dificuldade para atuar conjuntamente 
e em sincronia. Neste sentido, a imple-
mentação de recursos tecnológicos é 
fundamental para superar tais ques-
tões, aproximando os colaboradores 
e explorando o potencial criativo de 
cada um. 

Além de estimular o desenvolvimento 
do senso de coletividade nas equipes, 
um ambiente corporativo equipado 
com infraestrutura tecnológica pro-
move integração entre as equipes por 
meio de diversas ferramentas, como 
Inteligência Artificial, automação e 

armazenamento em nuvem, permi-
tindo que todos tenham acesso aos 
trabalhos uns dos outros e atuem em 
conjunto, em busca de melhores re-
sultados, bem como no cumprimento 
de metas. 

Com isso, ao adotar a tecnologia em 
suas estratégias de produção, as em-
presas conseguem não só uma melhoria 
contínua na execução dos processos, 
mas a construção de um espaço de 
trabalho mais inclusivo que prioriza a 
participação de todos para conquistar 
bons resultados. No espaço de sinergia 
entre a equipe e a tecnologia, mudanças 
culturais e estruturais são comuns para 
adaptar-se ao novo mindset, bem como 
à nova realidade.

Para finalizar, reforço a importância 
da implementação tecnológica para se 
conseguir bons resultados. A constru-
ção de um espaço em que todos têm 
uma atuação estratégica e coletiva na 
busca por práticas e modelos inova-
dores de desempenho de trabalho in-
fluencia diretamente na atuação dos 
profissionais frente aos desafios e 
metas impostos, facilitando o processo 
de produção e unindo as equipes em 
busca de melhores resultados. 

(Fonte: Fernando Brolo é Sales Partner na 
logithink. O executivo possui vasta experiência em 
canais TOTVS, além de atuação na área comercial 

e de operações, tendo passado, ao longo de sua 
carreira, por diversas áreas de negócios, como 

Gestor Comercial, Executivo de Contas  
e Vendas, de Operações e de TI).

Como a tecnologia abre portas para um  
senso de coletividade?
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Fernando Brolo 
é Sales Partner 
na logithink.
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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.
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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: VINÍCIUS RANGEL PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (29/07/1999),  estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de almoxarifado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Andre Luiz Pereira e de Angelina Rangel Pereira. A pretendente: TAMARA PEREIRA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (29/04/2000), estado civil solteira, profissão recepcionista, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Silvio Teixeira de Oliveira e de Eliane Pereira.

O pretendente: PEDRO FLORIANO NETO, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (14/03/1946), estado civil viúvo, profissão aposentado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedito Floriano Pereira e de 
Aparecida Fernandes. A pretendente: MARIA MARGARIDA BRUNELLI, de naciona-
lidade brasileira, nascida em Campina Grande - PB, no dia (20/04/1958), estado civil 
viúva, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Alexandre da Silva e de Maria da Luz Souto. Obs.: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DIOGO ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (23/12/1995), estado civil solteiro, profissão 
vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos 
Antonio Rodrigues e de Vera Lucia Alves Rodrigues. A pretendente: ALESSANDRA 
MOURA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Brás - SP, no 
dia (16/02/1992), estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josias Pereira de Matos e de Conceição de 
Maria Barbosa de Moura.

O pretendente: CAIO GATTI NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Santana - SP, no dia (16/10/1983), estado civil solteiro, profissão assistente 
jurídico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Rubens 
Souza Nascimento e de Sueli Aparecida Gatti Nascimento. A pretendente: CINTYA DO 
NASCIMENTO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - 
SP, no dia (25/05/1986), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Eulalio Vieira e de 
Marlene do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ DE OLIVEIRA PENA NETO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Montes Claros - MG, no dia (20/05/1959), estado civil solteiro, profissão aposentado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho de Lourdes de Oliveira 
Pena. A pretendente: MARIA EDINEIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Ibitinga - SP, no dia (24/03/1957 ), estado civil solteira, profissão do lar, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Fernandes dos 
Santos e de Maria Margarida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ AMERICO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Ribeirão Bonito - SP, no dia (10/03/1957), estado civil solteiro, profissão refilador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cicero de Souza e de 
Dulce Faustino de Souza. A pretendente: ROSANGELA SILVA ROSA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/09/1963), estado civil viúva, profissão 
costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo 
Silva e de Maria de Lourdes Caetano Silva.

O pretendente: BRUNO CESAR TEODORO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/02/1986), estado civil divorciado, profissão vendedor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Teodoro e de 
Hilda da Costa Teodoro. A pretendente: VIVIANE ALVES VETRANI, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (06/02/1986), estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha 
de Reinaldo Vetrani e de Erinéa Gomes Alves Vetrani. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Xique-Xique - BA, no dia (11/12/1996), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antônio Ferreira 
dos Santos e de Josete Rodrigues Neris. A pretendente: CAMILA NEVES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Barra - BA, no dia (10/03/1994), estado civil 
solteira, profissão faxineira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Cícero Ermeson Neris da Silva e de Célia dos Santos Neves.

O pretendente: NIVALDIR LOPES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Seabra - BA, no dia (28/04/1970), estado civil divorciado, profissão policial militar, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Lopes dos 
Santos e de Delmira Maria dos Santos. A pretendente: ROSANA CORREIA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (26/05/1988), 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jose Correia da Silva e de Amara Augusta Correia.

O pretendente: LUIZ SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Aclimação - SP, no dia (15/08/1999), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Alberto 
Costa de Oliveira e de Sandra Santos Silva. A pretendente: VANESSA NOGUEIRA DE 
MOURA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/08/1994), 
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio de Moura e de Rita de Cassia Sousa Nogueira.

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 
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Mas com disciplina 
financeira é possível 
alcançar pequenas 

metas de economia ao longo 
dos meses. De acordo com 
Thiago Martello, fundador 
da Martello Educação Fi-
nanceira, existem algumas 
maneiras para facilitar esse 
processo. 

“Quebre o valor total em 
partes menores. Se sua 
meta de acumulação for R$ 
3.000,00 no ano, foque nos 
R$ 250,00 por mês, cerca de 
R$ 57,70 por semana (consi-
derando 52 semanas no ano), 
ou apenas R$ 8,52 por dia 
(365 dias no ano). Estabele-
ça um período para guardar 
esses valores e considere 
também seu 13º na conta. 
Isso vai deixar tudo mais 
simples e você vai entender 
que pequenas ações contí-
nuas podem gerar grandes 
resultados”, revela.

O especialista relata que é 
possível conseguir uma ren-
da extra de várias maneiras 
diferentes. “Realize peque-
nos bicos e horas-extras 
em seu trabalho ou faça um 
levantamento minucioso de 
todos os itens que não são 
utilizados há algum tempo, 
colocando-os à venda em 
plataformas e sites especia-
lizados. Se você não usou 
algo nos últimos seis meses 
é porque, provavelmente, 
ele não tem tanta serventia 

Poupar deve ser o seu primeiro compromisso.

O ano de 2021 trouxe desafiadores 
cenários para o país nos mais diferentes 
âmbitos de atuação. Em contrapartida, 
acarretou uma aceleração dos serviços, 
da tecnologia e do crescimento no setor 
de transporte de cargas e logística. Ape-
nas no primeiro quadrimestre, o segmen-
to no Brasil teve um aumento de 38% em 
comparação ao mesmo período de 2020 
de acordo com o Índice de Movimentação 
de Cargas do Brasil divulgado pela AT&M. 

No entanto, apesar dos números opor-
tunos para a expansão da logística, as 
empresas transportadoras precisaram 
se adaptar rapidamente com o fluxo dos 
mercados nacional e internacional para 
continuar oferecendo o mesmo padrão 
de qualidade aos clientes e parceiros, 
mesmo tendo interferência dos aumentos 
do frete e do combustível, por exemplo. 
O empecilho do combustível foi um dos 
mais marcantes deste ano, dado que o 
preço da gasolina nas refinarias acumula 
alta de 74% e o preço do diesel subiu 65%. 

O frete marítimo foi outra questão 
pertinente ao longo desse período, 
também afetando o setor. Por meio da 
escassez de contêineres em nível global, 
o valor do frete foi disparado a preços 

nunca vistos anteriormente. Enviar um 
contêiner de 40 pés da China custava, 
em média, US$ 1.500 antes da chegada 
da pandemia. Atualmente, devido a essa 
grande procura, o custo pode chegar a 
US$ 10.500, uma vez que a rota para o 
Brasil se tornou o valor mais caro com 
origem no país chinês.

Contudo, há personalidades do setor 
que se mantêm confiantes para o próximo 
ano da logística. É o caso de Luiz Gustavo 
Nery (*), do Grupo Rodonery Transpor-
tes: “O setor de transporte está otimista. 
No entanto, o alto custo dos insumos 
ainda preocupa, tais como pneus, veí-
culos, seguros, aluguéis, o próprio diesel 
e a instabilidade no cenário político na 
iminência das eleições para a presidência. 
O que podemos esperar, certamente, é 
um ano cheio de desafios, mas com pen-
samentos positivos em crescimento para 
a progressão do transporte”. 

Todas essas experiências criam ainda 
mais oportunidades para lidar com o 
mercado e para buscar novas estratégias. 
Além disso, aumentam a responsabilida-
de que a empresa transportadora tem 
de manter um bom desempenho e de 
causar um impacto assertivo no país, 

tanto economicamente como socialmen-
te. Por isso, é fundamental apostar na 
capacitação e na preparação dos jovens 
executivos que estão trabalhando a fundo 
no setor de transporte de cargas e que 
são o futuro para a expansão da área. 

“Depois dos dois últimos anos intensos, 
certamente estamos mais preparados 
para começar 2022. Acredito que a 
palavra do momento, para nós, é ‘rein-
venção’. Tivemos que nos reinventar na 
pandemia, e isso nos tornou mais ágeis 
nas decisões, aprendendo a lidar com a 
incerteza desse mundo volátil. Continu-
aremos nos reinventando cada vez mais 
para nos adaptarmos ao mercado e, em 
2022, estaremos mais preparados e cheios 
de aprendizado para colocar em prática”, 
complementa o diretor comercial.  

No entanto, os empresários do setor es-
tão otimistas para ingressar em um novo 
período com mais espaço para colocar em 
prática todos os aprendizados e para ver 
a área apresentar sinais positivos e um 
futuro ainda mais promissor.

(*) - Graduado em Comércio Exterior pela 
Universidade Positivo, pós em Negócios 

Internacionais pela FAE, é Diretor Comercial do 
Grupo Rodonery Transportes. 

Quais os segredos para 
economizar ao longo do ano
Acumular dinheiro ao longo da pandemia tem se mostrado uma tarefa árdua para a maioria dos brasileiros.
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está atento. Quando chega-
mos nesses períodos, tende-
mos ao consumo por fatores 
internos, como nos permitir-
mos indulgências, pedidos 
de desculpas, querermos 
agradar o outro e isso pode 
ser prejudicial, uma vez que 
o comportamento financeiro 
é totalmente emocional. 

No entanto, se a pessoa 
realmente precisa de algum 
item, pode ser um bom 
momento para aproveitar, 
desde que com os devidos 
cuidados e pesquisas”, re-
vela o especialista. Martello 
termina dizendo que o im-
portante é começar esse pro-
cesso, já que muitas vezes as 
pessoas acabam adiando de 
forma recorrente o ato de 
economizar. 

“O mais importante é 
começar, pois nenhum re-
sultado se constrói do dia 
para a noite. Persiga o valor 
estabelecido e evite pensa-
mentos para justificar erros 
como ‘já que não guardei 
ontem, não vou guardar hoje’ 
ou ‘não vou conseguir’. No 
final das contas, guardar o 
valor estabelecido depende-
rá do seu comportamento ao 
longo do ano e, ao realizá-lo, 
verá que pode fazer muitas 
outras coisas e ao longo do 
caminho”, finaliza. - Fonte e 
mais informações: (https://
martelloef.com.br/).

ou está sendo subutilizado”, 
pontua.

Ainda de acordo com Mar-
tello, ao cortar pequenos 
gastos do dia a dia como 
delivery de comida e apps 
de transporte, é possível 
economizar um grande 
montante no fim de alguns 
meses. Em caso de pessoas 
que trabalham sem registro 
em carteira e acabam rece-
bendo sua remuneração em 
dias variados, o especialista 
alerta para a necessidade 
de um controle ainda maior. 

“Poupar deve ser o seu 
primeiro compromisso. Se 
você recebe muitas vezes 
no mês, como um autôno-
mo, por exemplo, é ideal 
que a frequência de poupar 
seja maior. Se você recebe 
somente uma ou duas vezes 
no mês, esse hábito pode ser 

menos frequente”, relata. 
Sobre o pedido de crédito em 
instituições financeiras, é um 
erro que muitos cometem. 

“Pegar dinheiro de tercei-
ros para adiantar a realização 
de um sonho é um grande 
perigo. Você antecipa a 
concretização de um desejo 
e prolonga um pesadelo, 
adiando até mesmo a reali-
zação de sonhos futuros. O 
ideal é sempre acumular e 
receber juros e não pagar ju-
ros, sejam eles quais forem. 
Mantenha o hábito de poupar 
e fazer um planejamento 
adequado para realizar esses 
desejos”, pontua.

Outro cuidado que o con-
sumidor deve ter são os pe-
ríodos promocionais, como 
a Black Friday. “Todos os 
períodos especiais do varejo 
apresentam riscos e muitas 

O empecilho do combustível foi um dos mais 
marcantes de 2021

Em período de festas, fé-
rias e feriados prolongados, 
os consumidores tornam-se 
vítimas ainda mais fáceis para 
golpes virtuais. O motivo? Com 
a ansiedade de fechar aquela 
viagem dos sonhos ou passeios 
constantes alguns cuidados 
simples com a segurança de 
seus dados pessoais são dei-
xados de lado, abrindo brechas 
para os cibercriminosos. 

Os dados do Relatório de Pre-
venção de Fraudes no Comércio 
Eletrônico, divulgado pela The 
Paypers, mostram que ameaças 
como roubo de identidades está 
entre as principais ocorrências, 
o que equivale, em média, a um 
prejuízo de US$ 6 bilhões por 
ano. Para 60% das empresas, 
essas ocorrências impactam 
negativamente a experiência 
do consumidor com a marca. 

Uma boa alternativa para 
evitar que os seus dados e 
identidade sejam roubados 
ao comprar na internet ou 
assinar um serviço online, por 
exemplo, é utilizar a autenti-
cação por biometria facial, no 
lugar do login e senha ou como 
complemento. 

Segundo Marcio D’avila, 
especialista em segurança 
digital e consultor técnico da 
CertiSign, a biometria facial é 
uma das formas mais seguras 
de autenticação, porque cada 
rosto é único. Ele recomenda 
utilizar esse recurso sempre 
que possível. “Se você utiliza 
login e senha para se identificar 
em um site e essa informação 
vaza, o criminoso pode fazer 
compras em seu nome e tantas 
outras ações. 

Já com a biometria facial 

isso não acontece, porque a 
autenticação ocorre por meio 
da combinação da sua selfie 
ao vivo, quando ocorre uma 
prova de vida, garantindo que 
não seja um robô, com os dados 
gravados no momento em que 
você registrou seu rosto. Outra 
alternativa é usar o certificado 
digital para identificar-se em 
sites. Ele concede acessos, 
mas todas suas informações 
ficam criptografas e, portanto, 
protegida contra o roubo”. 

Entregadores mal-intencio-
nados estão roubando dados 
ao realizarem entregas. Ao 
disponibilizar a mercadoria, 
solicitam duas informações 
vitais que ajudam a construir 
uma identidade para praticar 
atos sem consentimento: selfie, 
quando automaticamente ele 
“rouba” os pontos que compõe 
a biometria facial, e uma foto 
do documento de identificação. 
Pronto. Com isso, ele consegue 
abrir contas, solicitar emprés-
timos e muito mais. 

“Apenas conceda essas in-
formações se tiver a certeza de 
que esse tipo de conferência 
faz parte do processo de con-
trole da loja em que comprou. 
Se não estiver certo disso, 
negue. E, caso o entregador 
insista, informe que irá entrar 
em contato diretamente com 
o e-commerce para confirmar 
o recebimento. Aqui vale 
ressaltar que se trata de um 
crime de engenharia social e 
que, portanto, está atrelado 
ao comportamento e não a 
tecnologia da biometria, que é 
uma das mais seguras”. Fonte 
e mais informações: (www.
certisign.com.br).

Saiba como usar a 
biometria facial para 

evitar roubos de dados
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