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Voltar à normalidade e ao convívio social após dois anos de 
pandemia pode ser uma tarefa desafiadora para muitos brasileiros, 
especialmente quando se fala sobre novas variantes da Covid-19 
e o novo surto de gripe H3N2. Enquanto alguns comemoram ali-
viados o progressivo desconfinamento, outros experimentam uma 
sensação desconfortável de medo e ansiedade na retomada das 
interações sociais.  

Fim do isolamento social pós-pandemia: alívio  
ou pavor?

A Febraban lançou o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. 
Desenvolvido em cooperação técnica com o Banco Central, e apoio 
dos bancos associados à Federação, membros do Sistema Financeiro 
Nacional e acadêmicos que estudaram os mais respeitados protocolos 
internacionais sobre o tema, o I-SFB/Febraban surgiu a partir da 
mais abrangente pesquisa já realizada no país sobre o tema.  

Ferramenta inédita ajuda a medir situação 
financeira e equilibrar as contas

Com o desemprego formal em alta, devido à pandemia, o desejo de 
ter um negócio próprio cresceu no Brasil. Segundo relatório da Global 
Entrepreneurship Monitor, a taxa potencial de empreendedorismo teve 
expansão de 75%. O índice reúne pessoas dispostas a abrir uma empresa 
em até três anos. O resultado mostrou que apesar de ter paralisado 
a economia, a crise sanitária também serviu de motivação para a tão 
sonhada “virada de mesa”. De acordo com a pesquisa, empreender é o 
segundo maior sonho entre os brasileiros, perde apenas para o desejo 
de viajar, mas para realizá-lo é preciso enfrentar vários pesadelos..  

Empreender é o segundo maior sonho entre  
os brasileiros
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Opel Mokka é o “Melhor dos Melhores” no Chile 
Na 15ª edição do tradicional prêmio Los Mejores, promovido pela 

Associação Nacional Automotiva do Chile, que tem como jurados 
jornalistas das principais publicações especializadas do país, o Opel 
Mokka foi escolhido como "Melhor SUV" e também como "Melhor dos 
Melhores", o prêmio máximo. Teve média de 8,19 pontos, enquanto 
o vice-campeão alcançou 7,92 pontos. A diferença do modelo foi nos 
critérios relacionados a Produto e à Segurança, justamente dois fatores 
fundamentais na escolha de um novo veículo. “Estamos orgulhosos por 
termos vencido na categoria Melhor SUV, aquela com mais concorrentes 
no prêmio e o segmento que segue crescendo local e globalmente. Além 
disso, ganhar o prêmio máximo só nos mostra que estamos no caminho 
certo com nossa estratégia”, afirma Francisca Ojeda Tondreau, Gerente 
Regional da marca Opel para a América Latina.    Leia a coluna 
completa na página 3
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Abertas as inscrições para o 9° Congresso  
de Inovação da Indústria

@Estão abertas as inscrições para o 9° Congresso de Inovação 
da Indústria, um dos maiores eventos do gênero na América 

Latina, que reunirá lideranças das maiores empresas brasileiras e 
multinacionais da área de tecnologia e inovação. O evento é reali-
zado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Esta 
edição acontece em formato híbrido, nos dias 9 e 10 de março, 
em São Paulo (SP), devido à pandemia da Covid-19. Com isso, 
haverá oportunidade para que pessoas em todo o mundo assistam 
à programação por meio de uma plataforma com capacidade para 
mais de 15 mil acessos simultâneos. Para participar, é preciso se 
inscrever no site do evento (https://www.congressodeinovacao.
com.br/).    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://www.congressodeinovacao.com.br/

A junção de entretenimento 
e inovação está redefinindo 
o modo como as pessoas se 
divertem. 

Com a retomada dos eventos, as novas 
tecnologias chegaram para revolucio-

nar a produção de shows e celebrações 
de grande porte, de maneira que tanto a 
organização, quanto o público ganham no 
quesito segurança, conforto e praticidade. 

Portanto, empresários e produtores do 
setor precisam estar atentos ao que é o 
diferencial neste momento. É possível, 
por exemplo, potencializar a venda de 
ingressos, otimizar o consumo de comidas 
e bebidas, bem como proporcionar um 
ambiente interativo, por exemplo, por meio 
do autoatendimento. Para Samuel Ferreira, 
CEO da Meep, startup voltada para inova-
ção na experiência de consumo, o mercado 
de shows está entrando em uma nova era. 

“Trata-se de oferecer experiências inédi-
tas e de qualidade. Após tanto tempo sem 
participar de grandes eventos, o público 
está voltando ainda mais exigente, uma 
vez que a pandemia da Covid-19 mudou a 
relação da sociedade com as plataformas 
digitais. É por isso que, principalmente os 
shows, precisam aderir às novas ferramen-
tas e serviços tecnológicos”, afirma. Neste 
sentido, Samuel elenca as cinco tecnologias 
que serão tendências para 2022. Confira:

 
1. Aplicativo de vendas online - De-

finir um ponto de venda para entradas 
antecipada ficou no passado. Hoje, o pú-
blico tende a optar pela conveniência da 
compra online, sem contar que as pessoas 
que moram longe e trabalham no horário 
comercial ganham acesso ao ingresso, 
garantindo um rendimento para os orga-
nizadores que antes era incerto.

 
Este é um grande exemplo de como as 

tecnologias em shows auxiliam na logística 

Conheça as cinco tecnologias  
queridinhas por shows
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do evento muito antes dele acontecer. “A 
equipe organizadora consegue mensurar 
o impacto que a festa terá, o que ajuda a 
definir, por exemplo, o número necessário 
de seguranças e a quantidade certa de 
comida e bebida”, explica o CEO da Meep.

 
2. Totens interativos com telas touch 

screen - As pessoas desacostumaram com 
aglomeração e, mesmo que optem por ir 
em um show com alta expectativa de pú-
blico, a ideia de filas longas incomoda. Por 
isso, os totens para venda e pagamento de 
comidas e bebidas são uma ótima opção 
para acelerar o atendimento ao público.

 
3. Cartões ou pulseiras cashless - 

O cashless é um sistema de pagamento 
desenvolvido para agilizar e trazer mais 
segurança nas transações financeiras em 
shows e grandes eventos. É muito sim-
ples! Basta o consumidor recarregar um 
cartão ou pulseira com antecedência pelo 
smartphone e, quando quiser consumir 
algo, basta aproximar o chip do leitor da 
máquina e rapidamente a operação finan-
ceira é finalizada.

 
Samuel garante que este modelo de 

pagamento é seguro tanto para o público, 
quanto para os organizadores. “Todas as 
transações são criptografadas e armazena-
das no sistema de gestão do evento. Dessa 
forma, é possível evitar fraudes e roubos. 
Sem contar que, o cliente pode consumir 

sem se preocupar com cartão de crédito, 
débito ou dinheiro”, comenta o empresário.

 
4. Terminais de caixas fixos e móveis 

com máquina de cartão integrado - Essa 
é mais uma solução para evitar aglomeração 
em filas e agilizar o atendimento. Graças a 
terminais de caixa fixo e móveis, é possível 
concluir a compra de fichas, por exemplo, 
em menos de 30 segundos.

 
O CEO da Meep, Samuel Ferreira, conta 

que essa iniciativa impulsiona as vendas em 
grandes shows. “Com ela, os vendedores 
conseguem alcançar um número maior de 
pessoas, tornando o trânsito no evento mais 
prático já que é possível levar a maquininha 
de cartão até o cliente”, exemplifica.

 
5. QR Code - Uma das maiores facilida-

des que as pessoas adotaram durante os 
últimos tempos é a autonomia do consumo 
e atendimento pelo celular. Por meio do 
QR Code, o público consegue escanear e 
acessar a lista de bebidas e alimentos e, 
logo, pagar o item escolhido. 

Ao final da compra um código de com-
provação é gerado sem precisar baixar 
nenhum aplicativo. “Sem contar, que esse 
tipo de facilidade contribui para conquistar 
a simpatia do público com a organização”, 
garante o CEO da Meep, Samuel Ferreira. 
- Fonte e mais informações: (https://www.
meep.com.br/).
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Negócios em Pauta Foto: Groupe PSA 

O METAvERSO 
NO MuNDO 
DO TRAbALhO 
E NA áREA DE 
APRENDIzAgEM 
CORPORATIvA

    Leia na página 4

Comércio varejista
As vendas do comércio vare-

jista no Brasil subiram 0,6% em 
novembro, após registrar 0,2% em 
outubro. Mesmo assim, cinco das 
oito atividades pesquisadas tiveram 
taxas negativas. O varejo acumula 
alta de 1,9% até novembro e nos 
últimos 12 meses, também até no-
vembro, cresceu 1,9%. Os dados são 
da Pesquisa Mensal de Comércio, 
divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-metaverso-no-mundo-do-trabalho-e-na-area-de-aprendizagem-corporativa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-a-17-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-a-17-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-15-a-17-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empreender-e-o-segundo-maior-sonho-entre-os-brasileiros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fim-do-isolamento-social-pos-pandemia-alivio-ou-pavor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ferramenta-inedita-ajuda-a-medir-situacao-financeira-e-equilibrar-as-contas/
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Como garantir uma 
real inovação para o 

comex brasileiro?

Não há como negar, 
a tecnologia tem 
reinventado todas as 
esferas da economia

Quando pensamos no 
segmento do comércio 
exterior, exportadores, 
importadores e prestadores 
de serviços, incluindo os de-
senvolvedores de software, 
que praticamente viraram 
commodities de tantas op-
ções que são ofertadas no 
mercado, apontam novas 
tecnologias como fatores 
cruciais para diversas mu-
danças na área.

Para quem inova no seg-
mento de comex há déca-
das, incluindo uma profun-
da e ampla experiência no 
ecossistema das startups, 
sabe que a verdade não é 
bem essa. Afinal, ninguém 
conta sobre os vários tipos 
e estratégias de inovação 
que existem e sobre como 
funciona, ao longo dos anos, 
cada processo tecnológico e 
de compliance.

Para se ter uma ideia, 
durante décadas, a inovação 
desenvolvida poderia ser 
apelidada como algo “fe-
chado”, visto que era aquela 
inovação que “acontecia no 
laboratório secreto”, onde 
“nem a esposa do desenvol-
vedor sabia o que ele fazia” 
- chamada oficialmente de 
Pesquisa & Desenvolvimen-
to. No entanto, com a chega-
da das startups ao mercado, 
o cenário mudou, de modo 
que o conceito de inovação 
passou a ser “aberto”, daí a 
expressão em inglês “Open 
Innovation”.

Open Innovation, que 
significa “inovação aberta” 
em uma tradução direta, faz 
uma alusão clara ao oposto 
da inovação fechada, ou 
seja, no processo de criação, 
o mercado, os clientes e até 
mesmo os concorrentes são 
consultados. É como se 
fosse uma “inovação sem 
muros”. Ao analisarmos 
a diferença entre os dois 
conceitos, um ponto em 
destaque está na postura 
das desenvolvedoras. Isso 
porque muitas empresas fa-
zem marketing, mas acabam 
não entregando inovação 
real para o mercado, aquela 
que os clientes realmente 
sentem no dia a dia. 

Nesse sentido, muitas 
companhias insistem em 
oferecer soluções e proces-
sos obsoletos, que geram 

pouca transformação no 
cotidiano das operações. Ao 
invés disso, parecem pre-
ocupadas em controlar as 
demandas dos profissionais, 
garantindo uma inovação 
aberta somente dentro de 
“laboratórios secretos”. 
Outros pontos considerados 
vitais para a inovação real no 
mundo de comércio exterior 
são as técnicas de criação 
dos softwares. 

A grande maioria do 
mercado usa o modelo mo-
nolítico, em que as funciona-
lidades são integradas uma 
com a outra, criando um mar 
de algoritmos engessados. 
Já o modelo chamado de 
Arquitetura de Microsser-
viços é mais indicado para 
o futuro, uma vez que as 
funcionalidades desse sis-
tema são interconectadas, 
ou seja, elas simplesmente 
se falam e são abertas para 
trocar dados com outros 
softwares externos.

Vale reforçar que trazer 
inovação, de fato, ao comér-
cio exterior é um grande 
desafio, mas que muitas 
instituições têm dedicado 
esforços para mudar esse 
cenário. Existem hoje diver-
sas startups que oferecem 
soluções que revolucionam 
a maneira de operar dos pro-
fissionais da área. Há, ainda, 
plataformas que tratam a 
Gestão e a Orquestração 
Digital de negócios, proces-
sos e softwares de comércio 
exterior e que foram criadas 
a partir de consultorias es-
pecializadas em inovação 
para o segmento de comex.

Outro ponto de destaque 
nesse processo de inovação 
são as desenvolvedoras 
clássicas, que apostam em 
centros fomentadores e 
marketing. No entanto, ao 
contrário dos dois primeiros 
tipos, as clássicas acabam 
tendo mais dificuldade para 
serem rápidas diante de um 
futuro incerto, incluindo os 
riscos diante das novas ce-
pas de um vírus mortal que 
trava as economias.

Deste modo, traçar no-
vas estratégias, aliadas a 
tecnologias de ponta, é 
fundamental para impactar 
e gerar inovação e desen-
volvimento para o comex 
brasileiro.

(*) - Com mais de 25 anos de 
experiência no segmento, incluindo 

passagens pela Vastera (ex Bergen), 
Softway (atual Thomson Reuters) 

e Sonda IT, é founder e CEO do 
DigiComex (https://digicomex.net.br/).

Alexandre Gera (*)

Um dos grandes desafios 
que as indústrias brasi-
leiras têm enfrentado é 
o aumento da eficiência 
fabril. Extrair o melhor do 
parque industrial, da mão 
de obra e dos processos 
envolvidos na produção, 
seja para pequenas, médias 
ou grandes empresas, é a 
chave do sucesso para um 
melhor posicionamento 
de mercado e lucros mais 
robustos. Por esta razão, é 
de suma importância que 
as indústrias se atentem à 
revolução industrial do mo-
mento e implementem em 
suas operações conceitos 
da Indústria 4.0. 

Conhecida como 4ª Re-
volução Industrial, os pre-
ceitos da Indústria 4.0 
trazem mais automação, 
troca de dados, controle 
sobre etapas de produção 
e modelos de negócios atra-
vés de tecnologias como a 
inteligência artificial (IA), a 
robótica, a Internet das Coi-
sas (IoT) e a computação 
em nuvem. É fundamental 
implementar plataformas e 
rotinas de gestão e produ-
ção baseadas na Indústria 
4.0. 

Segundo dados da CNI, 
as tecnologias digitais na 
indústria aumentam em 
média 22% a capacidade 
produtiva de micro, pe-
quenas e médias empresas, 
especialmente no ramo 
de alimentos e bebidas, 
metalmecânica, moveleiro, 
vestuário e calçados.

Foi o que aconteceu com 
a Cymco Alimentos, empre-
sa paranaense que produz 
congelados com qualidade 
premium e planeja cons-
truir uma nova planta fabril. 

Como produz alimentos 
práticos e que podem ser 
consumidos em qualquer 
lugar, a empresa teve 
um bom crescimento nos 
últimos anos, mas viu a 
necessidade de aumentar 
a eficiência fabril. “Antes 
de partir para uma fábrica 
maior, decidimos buscar 
pela melhora nos nossos 
processos, tendo mais 
informação e controle da 
nossa empresa e, assim, 
melhorar a nossa eficiência 

É fundamental implementar plataformas e rotinas de gestão e 
produção baseadas na Indústria 4.0.

E também aspectos 
externos: análise de 
concorrência, bench-

marking, oportunidades 
de mercado, reputação da 
marca, público-alvo, etc.

Para Raquel Dalastti, head 
de produtos da Locaweb, 
todos esses aspectos são 
importantes para entender 
o mercado, o consumidor e 
tendências para organizar 
suas ações, definir táticas 
e avaliar resultados. Sem 
isso, o projeto mostrará fra-
gilidades, inconsistências e 
não terá métricas claras de 
evolução. Para quem está ini-
ciando nessa jornada digital, 
vale uma atenção extra nos 
cinco principais erros:
 1) Falta de profissio-

nalização - Escolher 
meios gratuitos, sem 
qualidade, gerando 
falta de credibilidade, 
e a perda de possíveis 
clientes.

 2) Apostar todas as suas 
fichas em redes sociais 
e aplicativos de troca 
de mensagens.

 3) Não conhecer o seu 
público

INSS suspende 
perícias 
médicas

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) sus-
pendeu temporariamente 
a realização de perícias 
médicas do Programa de 
Revisão de Benefícios por In-
capacidade. As perícias são 
necessárias para revisão do 
benefício por incapacidade 
temporária, antigo auxílio-
doença. A suspensão se deu 
em virtude do aumento de 
casos de Covid-19 no país. A 
suspensão vale para perícias 
marcadas desde o último 
dia 12. 

Segundo o ministério, as 
perícias suspensas serão 
remarcadas para o segundo 
semestre, e o INSS comuni-
cará aos segurados a nova 
data. Os segurados afetados 
pela suspensão das perícias 
continuarão recebendo os 
benefícios normalmente. A 
portaria manteve o aten-
dimento para os casos de 
mutirões de realização de pe-
rícia médica que já estavam 
previamente programados 
e com viagens definidas no 
âmbito da Subsecretaria 
da Perícia Médica Federal 
(ABr).

As PMEs precisam crescer 
no digital e conquistar clientes

Para o PME que busca crescer e conquistar clientes por meio da presença digital, é importante avaliar 
objetivos e metas diante dos aspectos internos, como ações de marketing digital, recursos disponíveis, 
métricas adotadas, investimento e retorno sobre o investimento, entre outros

já tem uma base de clientes, 
a dica é fazer abordagens 
frequentes com conteúdos 
relevantes sobre o segmento 
do seu produto ou serviço 
por meio de disparos de 
e-mail marketing. 

Essa é uma ferramen-
ta simples, que funciona 
bem e por ser intercalada 
com outras estratégias, 
complementando uma boa 
gestão de rede social. Ao 
entrar no mundo digital, é 
preciso compreender que 
é um ambiente dinâmico e 
competitivo. Por isso, estar 
atento aos recursos disponí-
veis é fundamental -e esses 
recursos incluem pessoas 
que estão em constante 
aprendizado.

“É necessário atenção a 
novas tecnologias e recur-
sos, observando o compor-
tamento dos consumidores 
e seus feedbacks para gerar 
um processo de melhoria 
contínua otimizando cada 
vez mais seus serviços pres-
tados no mercado digital”, 
finaliza Raquel. - Fonte e 
outras informações: (https://
ri.locaweb.com.br/).

 4) Não produzir conteúdo 
de qualidade, apostan-
do somente em publi-
cidade da empresa.

 5) Não segmentar, achar 
que o mesmo conteúdo 
pode servir para todas 
as etapas de um funil 
de conversão.

Então, o que fazer? - Exis-
tem inúmeras ferramentas 
que podem auxiliar o PME na 
presença online. A hospeda-
gem de sites, por exemplo, 
é fundamental para colocar 

seu website no ar. Mas, para 
proporcionar uma boa expe-
riência ao cliente, é necessá-
rio que o site seja objetivo, 
de fácil navegação e que o 
cliente encontre facilmente 
o que precisa.

Há também ferramentas 
que facilitarão o contato 
do cliente com a empresa, 
como por exemplo, as que 
integram o Whatsapp ao site, 
permitindo contato com a 
empresa para tirar dúvidas, 
marcar visitas e fazer orça-
mentos. Já para o PME que 

É importante avaliar objetivos e metas diante dos aspectos 
internos, como ações de marketing digital.
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Indústria 4.0 leva pequenas 
empresas a aumentar sua 

eficiência fabril

e qualidade, inclusive para 
colaboradores e clientes”, 
explica Frederico Cymba-
lista, CEO da Cymco. 

Desde 2013, a empresa 
trabalha em parceria com 
a Golden IT, empresa es-
pecializada em sistemas 
inteligentes de gestão, com 
ERP proprietário, e que 
tem vários clientes do ramo 
alimentício. No começo, o 
sistema da Golden IT era 
usado apenas na emissão de 
notas fiscais e com o tempo 
foi implementado o controle 
financeiro, compras, estoque 
e produção, análise geren-
cial, análise de rentabilidade 
por produto, cliente e por 
vendedor.

E também, um Dashboard 
da área comercial para os 
gestores com indicadores de 
clientes, produtos, regiões 
e vendedores, permitindo 
cruzar todas as informações 
de maneira rápida e intuiti-
va. Hoje 100% dos pedidos 
são inseridos no sistema 
pelos 20 vendedores atra-
vés de um aplicativo que 
organiza as rotas de venda 
e acompanha a execução 
das tarefas como emissão de 
pedidos, registro de visitas 
e coleta de informações dos 
clientes.  

“Chegou a hora de aumen-
tar a produtividade da em-
presa e, para isto, estamos 
iniciando a implantação 
dos conceitos da Indús-
tria 4.0.”, esclarece Áureo 
Bordignon, consultor de 
negócios sênior da Golden 
IT. Para isso, existem al-

gumas etapas. A primeira 
é a digitalização das in-
formações, para isso são 
utilizados dispositivos de 
IoT acoplados às máquinas 
existentes. 

Através de tablets, os 
operadores iniciarão e 
finalizarão as etapas de 
produção e estas informa-
ções serão consolidadas 
com as Ordens de Produção 
e as leituras dos equipa-
mentos de IoT. Com um 
OEE (Overall Equipment 
Effectiveness), um indica-
dor utilizado para medir a 
eficiência de uma linha de 
produção, será possível 
analisar e entender como 
está a produção atual, ní-
vel de perda e parada de 
máquinas e o motivo destas 
paradas. 

A partir destas análises 
serão feitas melhorias nos 
processos e investimentos 
precisos para o aumento 
da produção e da eficiên-
cia produtiva como um 
todo. “A Golden IT vem 
nos ajudando muito na 
implementação dos pro-
cessos 4.0. No momento 
estamos trabalhando na 
nossa logística e produção, 
primeiro fazendo um bom 
planejamento para, assim, 
ver onde podemos criar 
novos apontamentos re-
levantes para ter cada vez 
mais todos os processos da 
empresa de maneira fácil e 
confiável”, reforça o CEO 
da Cymco. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
goldenit.com.br/).
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O mercado de desenvolvedores está 
crescendo, mas ainda há muito estigma 
em torno dessa profissão, o que impacta 
no recorte da realidade brasileira na área 
de TI. Por isso, a Rocketseat, edtech que 
visa formar desenvolvedores a partir 
de plataforma e metodologias próprias, 
realizou um estudo com mais de 1.200 
desenvolvedores e análise de mais de 500 
mil leads cadastrados na base.

Os desenvolvedores do sexo masculino 
são a maioria do mercado, sendo 87% 
contra 12% de mulheres e mais 1% não 
binário. Isso mostra que o setor de TI ainda 
é bastante desigual, mesmo com vários 
projetos de capacitação na área e cursos, 
as mulheres ainda representam apenas 20% 
dos profissionais de tecnologia. 

Segundo a pesquisa da Women in Tech-
nology, que entrevistou trabalhadores de 
países latinos para entender a razão por 
trás da escassez das lideranças femini-
nas na tecnologia, 47% das respostas de 
brasileiras dizem que um dos principais 
fatores é a falta de inspiração e modelos 

a seguir. Além disso, os dados também 
apontam que as mulheres recebem em 
média R$4.013.69, valor inferior à média 
salarial dos respondentes masculinos, 
R$6.364.54. 

Ao analisar a distribuição das rendas, 
mais de 34% das pessoas do gênero femi-
nino estão sem algum tipo de renda, ao 
contrário dos homens, que significam 10% 
menos nessa categoria. O mercado está em 
constante mudança, e a tendência é que, 
em 10 anos, a participação das mulheres 
cresça na área de tecnologia, a fim de con-
tra posicionar os apenas 42% de hoje em 
cargos de coordenação e especialização. 

“Mais da metade dos usuários de internet 
são mulheres. O mercado de TI precisa ser 
mais inclusivo e contratar essas minorias 
para que tenha equidade. Ainda existe o 
estigma de que as profissões de tecnologia 
são para homens, mas são para qualquer 
pessoa que tenha interesse na área e ap-
tidão”, afirma Isabela Castilho, Head of 
Community da Rocketseat. - Fonte: (www.
rocketseat.com.br).

No mercado de desenvolvedores, 
apenas 12% são mulheres



Como melhorar 
a governança de 

dados nos painéis 
estratégicos do 

governo

Nos últimos anos, 
tem se intensificado 
a discussão sobre 
a proteção dos 
dados pessoais e da 
privacidade na era 
digital

Essa questão se tor-
nou essencial após a 
LGPD, aprovada em 

agosto de 2018, cuja maior 
parte dos artigos entrou 
em vigor a partir de agosto 
de 2020. Entretanto, em 
função da pandemia, os le-
gisladores definiram que as 
sanções começariam a valer 
a partir de 1º de setembro 
de 2021. A LGPD define que 
empresas e órgãos públicos 
que não se adaptarem à 
norma poderão ser punidos 
com penalidades que vão 
desde uma advertência a 
multas que podem chegar 
ao valor de R$ 50 milhões.

Especificamente no que 
se refere aos painéis estra-
tégicos nos órgãos públicos, 
a minha participação no 
desenvolvimento de vários 
projetos (painel de preços, 
painel de compras, painel 
de viagens etc.), me im-
pulsiona a fazer um alerta 
sobre a necessidade de se 
estabelecer novas práticas 
de governança dos dados, 
que vem sendo “atropela-
da” diante da urgência das 
demandas e potencialmente 
podem violar a LGPD.

É comum que dados da 
“base” dos painéis sejam en-
viados diretamente em pla-
nilhas aos operadores dos 
dados. Existem situações 
nas quais são fornecidos 
acessos aos bancos de dados 
dos sistemas transacionais 
diretamente a terceiros. São 
ações que sabotam toda e 
qualquer tentativa de seguir 
boas práticas de governan-
ça e vão na contramão das 
diretrizes da LGPD.

Infelizmente, a frequência 
com que nos deparamos 
com notícias de vazamen-
to de dados pessoais de 
milhões de brasileiros tem 
aumentado. Esses aconte-
cimentos acendem uma luz 
de preocupação para com os 
dados utilizados nos painéis 
estratégicos, que são dados 
de altíssima sensibilidade 
como, por exemplo, de in-
vestigações em andamento 
contra à corrupção.

Por isso, é preciso lançar 
um alerta aos gestores pú-
blicos e demais envolvidos 
no processo de disponibili-
zação de informações para 
os painéis estratégicos do 
governo, principalmente 
aqueles que envolvem da-
dos sensíveis, para que se 
atentem aos processos de 
disponibilização de dados 
do seu órgão.

Ao mesmo tempo, enfa-
tizo que é possível reduzir 
o risco de vazamento e 
prover maior governança 
sobre os dados, a partir de 
sistemas e novos proce-
dimentos que atendam às 
mais variadas arquiteturas 
de dados existentes, desde 
aqueles que fazem uso de 
simples planilhas e querem 
criar painéis, até aqueles 
com ambientes em nuvem 

ou ambientes com muitas 
máquinas em cluster, envol-
vendo replicação de dados 
entre diferentes estágios, 
origens e destinos.

Uma das medidas é o uso 
de ferramentas de cataloga-
ção de dados a partir do uso 
de diversas tecnologias, que 
vem sendo debatidas em 
discussões de governança. 
Esta catalogação tem o 
objetivo de disponibilizar 
um único canal de entrada 
e acesso para os dados da 
organização. Sabe aquela 
história de que para cada 
demanda de dados do órgão, 
solicitada pelos usuários, 
deve ser gerada uma solu-
ção pontual para atendê-la 
(planilha, view no BD, arqui-
vo csv etc.) e compartilhada 
via e-mail? Com esse canal 
único de acesso aos dados, 
esse processo não existirá 
mais.

O acesso aos dados ainda 
continuará ocorrendo, po-
rém de modo que  seja rea-
lizado mediante a utilização 
de credenciais do usuário 
(acesso autenticado), que 
será auditada, sendo pos-
sível recuperar as ações 
realizadas pelo usuário com 
os dados dentro do catálogo. 
Ou seja, provendo maior go-
vernança. O catálogo, como 
“porta” de entrada única 
para as demandas de dados 
do órgão, atende às mais 
diversas necessidades de 
extrações de dados pontu-
ais (formato de planilha) até 
a entrega de informações 
para cientistas de dados 
fazerem uso em algoritmos.

Pensando em um painel 
estratégico, é comum ainda 
nos depararmos com exces-
so de dados enviados que 
não são necessários para o 
objetivo do painel em desen-
volvimento. Muitas vezes, o 
envio de dados como CPF, 
RG, agência e conta, não 
seja relevante para o painel. 
No cenário com catálogo de 
dados, é possível trabalhar 
de algumas formas para ex-
trair apenas as informações 
necessárias, por exemplo, 
gerando uma tabela com 
redução de dados para 
respectivo usuário dentro 
do próprio catálogo ou a 
aplicação de técnicas de 
mascaramento.

A implementação do ca-
tálogo de dados torna o 
processo de compartilha-
mento de informações mais 
seguro e governado, uma 
vez que os acessos aos 
dados ocorrem por um 
único meio, simplificando e 
acelerando radicalmente o 
modo como as organizações 
governamentais gerenciam, 
preparam e entregam os 
dados – desde o sistema até 
a entrega ao usuário.

Outra vantagem é que o 
processo de construção de 
painéis estratégicos ganha 
em agilidade, preserva 
a confidencialidade das 
informações, atendendo 
às mais diversas regras e 
legislações de proteção de 
dados, fornecendo auditoria 
e rastreabilidade.

 
(*) - Formado em computação pela 

UnBa, com especialização em Análise 
de Inteligência de Negócio pelo 

Instituto de Gestão e TI da Fundação 
Dom Cabral, é Consultor Analytics na 

Inteligência de Negócios.

Brunno Vilas Boa Costa (*)

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

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

3www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 15 a 17 de janeiro de 2022

Paulo Manzato (*)

Fazer um excelente aten-
dimento ao cliente não é 
mais um diferencial, é uma 
necessidade para man-
ter a competitividade da 
sua empresa no mercado. 
Quando toda interação é 
importante, os varejistas 
precisam de tecnologias que 
permaneçam modernas. 

Por isso, empresas glo-
bais estão implementando 
novas soluções em seus 
contact centers, com foco 
em inteligência artificial. 
Aqui estão três tendências 
no atendimento ao cliente 
que são próprias de contact 
centers e são aplicadas no 
varejo:
 1) Atendimento em 

todos os canais e 
em todas as horas - 
Em geral, somos todos 
“compradores” em 
algum momento. Se ti-
vermos um problema 
ou dúvida, queremos 
nos conectar com as 
empresas de maneira 
integrada, em todas as 
etapas do processo de 
compra. Os clientes 
não gostam de esperar 
ou lutar para encon-
trar uma informação 
ou um número de 
telefone comercial. 

  Oferecer um serviço 
eficiente e rápido é 
fundamental para 
garantir uma boa 

Oferecer um serviço eficiente e rápido é fundamental para 
garantir uma boa experiência do cliente.

O uso dessa técnica, conhecida 
como “deepfake”, vem ganhan-
do popularidade nos últimos 

anos, porém também representa um 
desafio para as pessoas. E a comple-
xidade deles aumenta frente ao des-
conhecimento sobre este fenômeno 
na América Latina. 

De acordo com a pesquisa “A infode-
mia e os impactos na vida digital” da 
Kaspersky, em parceria com a Corpa, 
a maioria dos entrevistados latinos não 
sabem reconhecer quando um vídeo foi 
editado usando o deepfake, algo que 
pode favorecer as campanhas de desin-
formação e contribuir para a sobrecarga 
mental das pessoas. Deepfake tem sua 
origem das palavras “deep”, de “deep 
learning” ou “aprendizado profundo”, 
e “fake”, que significa falso. 

Essa técnica consiste em um método 
avançado de inteligência artificial (IA) 
que coleta dados sobre expressões e 
movimentos físicos que são proces-
sados por meio de uma rede gerativa 
antagônica (GAN) para criar um vídeo 
falso muito realista. 

Criada para aplicações cinematográfi-
cas em Hollywood, agora está acessível 
para as pessoas, o que inundou a in-
ternet com conteúdos que podem ser 
confusos e até mesmo fraudulentos. De 
acordo com a pesquisa da Kaspersky, 
66% dos brasileiros ignoram a existên-
cia dessa técnica. 

Entre os participantes da pesquisa, os 
peruanos (75%) são os que têm menos 
conhecimento sobre deepfake, e são 
seguidos pelos mexicanos e chilenos 
(ambos com 72%), argentinos (67%), 
brasileiros e colombianos (63%). Para 
os especialistas em cibersegurança, o 
resultado é preocupante porque podem 
ajudar táticas de engenharia social e 
fraudes a terem sucesso. “As táticas que 
envolvem vídeos e som em si não são 
maliciosas, já que permitem à indústria 
cinematográfica, por exemplo, oferecer 
experiências cada vez mais incríveis. 

No entanto, o uso do deepfake tende 

A  internet foi inundada com conteúdos que podem ser confusos e até mesmo 
fraudulentos.

Três em cada cinco brasileiros 
desconhecem o que é deepfake
Os avanços da tecnologia de inteligência artificial (IA) possibilitaram usar as vozes e as expressões 
faciais na criação de novos conteúdos
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a ficar cada vez mais imperceptível e, 
como acontece com qualquer tecno-
logia inovadora, seu uso indevido im-
plica riscos”, alerta Dmitry Bestuzhev, 
diretor da equipe global de pesquisa 
e análise da Kaspersky na América 
Latina.  “Os exemplos mais comuns de 
uso indevido incluem vídeos falsos que 
usam o rosto das vítimas para atacar 
sua reputação ou credibilidade, bem 
como a manipulação de imagens e sons 
para burlar senhas biométricas (rosto 
e voz). À medida que a tecnologia se 
torna menos cara, podemos esperar o 
surgimento de seu uso ilícito”, comple-
menta o executivo. 

O relatório da Kaspersky revela 
também que a maioria dos entrevis-
tados na América Latina (67%) não 
reconhece quando um vídeo foi editado 
digitalmente usando essa técnica, com 
os colombianos sendo os que menos 
conseguem reconhecê-lo (72%). Eles 
são seguidos pelos brasileiros (71%), 
chilenos (70%), argentinos (68%), 
mexicanos (62%) e peruanos (57%). 
Os resultados se tornam mais preocu-
pantes se for considerado que, além 
de vídeos sendo compartilhados nas 
redes sociais ou WhatsApp, já foram 
reportadas fraudes em plataformas 
de busca de emprego, que usam essa 
tecnologia. 

Criminosos manipulam essa técnica 

para criar perfis falsos a fim de enga-
nar vítimas e conseguir ter acesso a 
suas informações. Também se deve 
levar em conta os incidentes em que 
o  deepfake foi usado para imitar a voz 
de empreendedores ou figuras públicas 
com a intenção de criar ou amplificar a 
desinformação. Para Bestuzhev, exis-
tem dois fatores que tornam as pessoas 
mais expostas às fraudes se elas usarem 
deepfake. “A falta de conhecimento é 
o primeiro fator. O segundo é a sobre-
carga mental causada pelo excesso de 
informações online, que atinge 78% 
dos brasileiros hoje em dia”, afirma o 
especialista. 

“A combinação desses dois pontos 
faz com que os internautas sejam 
presas fáceis para campanhas de 
desinformação e golpes usando essa 
técnica. Portanto, é importante que as 
pessoas tomem conhecimento sobre os 
diversos usos do deepfake e façam um 
esforço consciente para desconectar 
um pouco do mundo digital algumas 
vezes ao dia. Essas práticas simples 
ajudarão a limpar a mente, facilitarão 
a compreensão sobre as novas tecno-
logias e ampliarão a cautela ao assistir 
vídeos ou áudios compartilhados pela 
internet, especialmente se esses con-
teúdos comunicarem algo estranho ou 
ilógicos”. -  Fonte e outras informações: 
(www.kaspersky.com.br).

Três tendências em atendimento ao 
cliente no varejo

intenção do compra-
dor para que dêem 
sempre a resposta 
ou sugestão correta 
e mais rentável. Eles 
também fornecem 
soluções automati-
zadas para o status 
de pedidos, entregas, 
devoluções e muito 
mais, liberando os 
funcionários para se 
concentrarem em coi-
sas mais estratégicas 
e de maior valor.

 3) Mais foco na expe-
riência do agente 
- À medida que os 
varejistas crescem, 
eles buscam escalar 
e ativar seus agentes 
rapidamente. Isso é 
mais difícil hoje em dia 
em locais de trabalho 
remotos ou híbridos. 
Varejistas bem-suce-
didos são aqueles que 
podem ativar agentes 
de atendimento ao 
cliente remotamente 
em minutos, permitin-
do que trabalhem em 
qualquer lugar de seu 
computador domésti-
co ou smartphone. 

Esses varejistas permitem 
que a IA faça o trabalho de 
prever o volume de ligações 
ou perguntas dos clientes e 
agende os funcionários de 
acordo com as demandas. 

(*) - É Vice-presidente regional 
de vendas da Talkdesk 

(www.talkdesk.com).
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experiência do cliente 
(CX). Hoje em dia, as 
demandas são imedia-
tistas: As pessoas de-
cidem de última hora 
e ficam ansiosas para 
falar com empresas 
por meio de todos os 
canais possíveis, tanto 
de voz quanto digitais 
e não gostam de espe-
rar o horário comercial 
para ter o que querem. 
A demanda é por um 
serviço disponível 24 
horas por dia, 7 dias 
por semana.

  Para satisfazer os clien-
tes com essas expec-
tativas, varejistas mo-
dernos implementaram 
soluções tecnológicas 
que os ajudam a ofere-
cer autoatendimento 
automatizado e em 
tempo integral em suas 

unidades de resposta 
audível (URA), apli-
cativos de bate-papo 
móvel e sites.

 2) Atendimento perso-
nalizado e pró-ativo 
- Os varejistas modernos 
têm procurado conec-
tar todos os pontos no 
atendimento aos seus 
clientes, desde sua ges-
tão de relacionamento 
com o cliente, como 
também no site e outros 
sistemas de serviço de 
atendimento. Todos es-
tes pontos levam a uma 
imagem completa do 
cliente, o que possibilita 
resultados melhores. 

  Além disso, os varejis-
tas buscam dar suges-
tões em tempo real aos 
seus colaboradores e 
associados com base 
no comportamento e 
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Tatiany Melecchi (*)

Depois da leitura de alguns artigos e entendimento 
mínimo do que se tratava, vieram outras inquie-
tações:

•	Como	essa	tecnologia	irá	impactar	o	mundo	do	tra-
balho?

•	Como	revolucionará	a	área	de	treinamento	e	desen-
volvimento?

•	Quais	são	as	empresas	que	já	estão	liderando	projetos	
de	aprendizagem	com	foco	nesta	tecnologia?

Mas,	antes	de	tentar	responder	estas	perguntas	e	com-
partilhar as pesquisas e insights, vamos entender melhor 
o que tudo isso representa?

O	que	é	esse	tal	de	Metaverso?	-	É	uma	junção	do	pre-
fixo	“meta”	(que	significa	além)	e	“verso”	(universo).	O	
termo	é	normalmente	usado	para	descrever	uma	espécie	
de	mundo	alternativo	digital.	Um	mundo	onde	os	usuá-
rios	poderão	criar	seus	próprios	avatares,	que	serão	suas	
representações nesse ambiente digital e, por meio deles, 
poderão	 aprender,	 comprar,	 trabalhar,	 socializar	 e	 se	
conectar	com	colegas	de	trabalho,	amigos	e	familiares.	

Ou	seja,	essa	tecnologia	replica	o	que	fazemos	no	mundo	
real,	só	que	de	forma	100%	digital.	Sue	Young,	diretora	
de	produtos	do	Facebook,	fala	que	“ao	invés	de	apenas	
olhar	para	a	tela	dos	dispositivos,	você	estará	nela”.	E	
qual	o	impacto	do	Metaverso	para	o	mundo	do	Trabalho	
Faço	um	convite	para	você	usar	a	sua	imaginação.	

Feche	os	olhos	e	visualize-se	usando	um	óculos	de	re-
alidade	virtual.	Com	seu	próprio	avatar,	você	começa	a	
interagir	com	todo	o	ambiente	corporativo	da	sua	empresa:	
anda	pelo	corredores,	cruza	com	os	colegas	quando	vai	
tomar	água,	tirar	dúvidas	e	trocar	ideias	nos	corredores,	
pausa	para	um	cafezinho	ou	conversa	com	outros	colegas	
no	almoço,	tudo	isso	de	forma	virtual.	

E	aí,	qual	o	seu	sentimento?	Você	pode	estar	sentindo	
um	certo	fascínio,	curiosidade	e	vontade	de	vivenciar	tudo	
isso logo, ou quem sabe sentindo algum tipo de insegu-
rança	sobre	o	futuro	do	seu	trabalho	e	da	sua	profissão.	
Todos	esses	 sentimentos	e	outros	 são	completamente	
normais e esperados, pois o Metaverso propõe mudan-
ças	significativas	e	pode	representar	ameaças	às	nossas	
necessidades	 básicas	 como	 segurança,	 estabilidade	 e	
pertencimento.

Por	 outro	 lado,	 os	 especialistas	 comentam	 que	 essa	
tecnologia	visa	recriar	o	ambiente	presencial	no	digital	
e	proporcionar	uma	experiência	de	maior	proximidade	
relacional,	na	qual	o	trabalho	virtual	será	menos	solitário	e	
com	relacionamentos	mais	espontâneos	e	naturais.	Como	
o	Metaverso	 irá	 impactar	a	aprendizagem	corporativa?	
Durante	 a	 pandemia	 vimos	 muitas	 empresas	 criarem	
seus	estúdios	para	gravação	de	minivídeos,	lives	e	afins.	

Atualmente,	já	temos	algumas	empresas	criando	espaços	
de	aprendizagem	imersivos,	nos	quais	os	participantes	
e	instrutores	interagem	uns	com	os	outros	com	os	seus	
avatares, navegando em simuladores de desempenho 
hiper-realistas por meio de headsets de realidade virtual, 
telefones,	iPads	e	PCs	com	RV	(realidade	virtual),	onde	
eles	aprendem	uns	com	os	outros	em	simulações	práticas.

As	farmacêuticas	Pfizer,	Novartis	e	Bristol	Myers	Squibb	
são	algumas	das	empresas	que	estão	usando	essa	 tec-
nologia	para	praticar	habilidades	essenciais,	voltadas	a	
salvar	vidas	em	laboratórios	de	realidade	virtual	seguros.	

Além	disso,	os	profissionais	da	área	comercial	terão	a	
possibilidade	de	percorrer	o	universo	digital	e	aprender	
sobre	 seus	 produtos,	 fazer	 simulações	 de	 controle	 de	
objeção,	 interagir	com	os	clientes,	 treinar	abordagens,	
compartilhar	os	benefícios	dos	produtos,	apresentar	so-
luções	e	recursos	adicionais	sem	custos	de	deslocamento	
e	de	forma	realista.

O	 uso	 crescente	 dessas	 tecnologias	 vai	 exigir	 muita	
adaptação	e	resiliência	dos	profissionais	e	das	empresas,	
além	de	demandar	uma	série	de	novos	conhecimentos,	
habilidades,	condutas	e	dinâmicas	sociais	nos	próximos	
anos.	 E	 nós	 profissionais	 de	 T&D	 temos	 de	 estar	 na	
vanguarda desta nova maneira de aprender, trabalhar e 
interagir.	

A	 Cult	 já	 publicou	 as	 novas	 profissões	 que	 já	 estão	
surgindo	e	irão	ganhar	espaço	com	o	Metaverso.	Confira	
os	10	empregos	que	existirão	até	2030	no	Metaverso:

•	Cientista	de	pesquisa	do	Metaverso
•	Estrategista	de	Metaverso
•	Desenvolvedor	de	ecossistemas
•	Gerente	de	segurança	do	Metaverso
•	Construtor	de	hardware	do	Metaverso
•	Storyteller	do	Metaverso
•	Construtor	de	mundos
•	Especialista	em	bloqueio	de	anúncios

O	Facebook	Brasil	anunciou	seis	vagas	para	trabalhar	
com	Metaverso,	ou	seja,	essa	profissão	já	é	uma	realidade.

(*) - Top performer em Vendas na indústria farmacêutica no Brasil e Nova  
Zelândia, é autora da ATD Sales Enablement Community of Practice  

e CEO da Consultoria Transforma People & Performance  
(https://br.linkedin.com/in/tatianymelecchi).
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Desde que o Facebook anunciou o investimento estrondoso nesta tecnologia, o que ocasionou a mudança do nome da empresa 
para META, o Metaverso se tornou “o grande hype do momento”, as pessoas passaram a se interessar pelo assunto  

e a se questionar: “O que é?”, “Como funciona?”

Ou	imagine	outro	cenário:	você	está	na	sua	casa,	usando	
seu	óculos	de	realidade	virtual	e	participando	de	feiras,	
eventos ou entrevistas de emprego dentro do Metaverso, 
onde	praticamente	todo	o	processo	seletivo	acaba	acon-
tecendo	via	realidade	aumentada.

A	Samsung	e	a	Hyundai	são	bons	exemplos	de	compa-
nhias	que	mesmo	antes	do	lançamento	do	Facebook	e	todo	
o	buzz	do	assunto,	já	se	valiam	da	estratégia	de	adotar	
realidade	aumentada	nos	processos	de	recrutamento	e	
seleção	de	novos	profissionais.

hype Do MoMento

o Metaverso no MunDo Do trabalho e 
na área De aprenDizageM corporativa
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A tecnologia na 
construção civil é a nova 
realidade dos canteiros

A tecnologia tem 
impulsionado e 
transformado nossas 
vidas

Ao olharmos para a 
construção civil, é 
curiosa sua ligação 

com algo extraordinário 
como “a construção de uma 
casa 3D”. Não precisamos ir 
tão longe, a transformação 
digital está mais perto, e já 
temos grandes exemplos 
desse avanço.

Sua influência começa a 
partir da mudança da visão 
de uma obra, tanto no de-
talhe como no olhar 360º. 

Soluções como a Constru-
Code, Construct IN, Cons-
truflow, DataLand e Agilean 
que fazem parte do portfólio 
de inovações da Trutec - o 
primeiro hub de soluções 
que conecta startups para 
transformar a indústria da 
construção civil por meio 
da tecnologia - têm sido 
protagonistas por usarem 
da inteligência artificial para 
atualização de informações 
em qualquer sistema e para 
qualquer mestre de obra em 
tempo real. 

Por meio dessas inova-
ções, agora, podemos subs-
tituir o papel, que demorava 
meses para levantar todos 
os dados e que, no fim, 
armazenava informações 
ultrapassadas. Podemos 
também escolher melhor 
onde e o que construir. 
Outro ponto, foi a criação 
de oportunidades de ne-
gócios para produção em 
série, assunto que até então 
era tratado na indústria 
automobilística e hoje está 
presente em soluções da 
construção civil. 

A padronização do que 

é repetitivo, via BIM, tem 
auxiliado na industrializa-
ção no setor. Atualmente, 
se você construir um con-
junto residencial com 200 
ou 300 unidades, é possível 
produzir sistemas off-site 
com materiais de qualidade, 
mão de obra especializada 
e apenas instalá-los na edi-
ficação. Um grande avanço 
para o mercado. Quando 
o assunto é agilidade, ela 
também possui um papel 
fundamental, por permitir 
maior controle dos prazos 
e dos custos. 

Antes, cada obra partia 
do zero, não existiam dois 
projetos iguais. Hoje, com 
a tecnologia e com todos 
esses recursos, por exem-
plo, ficou mais fácil analisar, 
repetir e, principalmente, 
evitar erros. A tecnologia 
também auxilia na obtenção 
de uma análise do impacto 
de carbono de cada um dos 
materiais. Com esses dados 
é possível minimizar ou 
no limite, zerar o impacto 
de carbono. A inovação 
transforma o meio em que 
vivemos. 

Estes exemplos citados, 
além de alavancar a produ-
tividade do setor, resultam 
na redução de desperdício 
e produção de insumos 
alternativos, impactando 
positivamente nosso meio 
ambiente. Essa é a verda-
deira expressão de como a 
tecnologia tem influenciado 
o setor da construção e ela 
tem acontecido no agora, 
abrindo o caminho para um 
futuro muito mais agradável 
para se viver. 

(*) - É mentor da Trutec, hub de 
soluções que conecta startups para 

transformar a indústria da construção 
civil por meio da tecnologia 

(https://trutec.com.br/).

Ricardo Bressiani (*)

www.netjen.com.br

D - Artefatos de Couro 
Começa nesta segunda-feira (17) e vai até quarta-feira (19),  a Cou-
romoda, maior feira de calçados artigos de couro da América Latina, 
que acontece integrada à 11ª edição da São Paulo Prêt-à-Porter (Feira 
Internacional de Negócios para Indústria de Moda, Confecções e Aces-
sórios) no pavilhão azul do Expo Center Norte, em São Paulo. Após 
duros baques no setor causados pela pandemia, o segmento calçadista 
inicia 2022 na expectativa de retomada da economia. Como primeiro 
evento a abrir o calendário de vendas anual do setor, a Couromoda 
serve como um termômetro e vitrine de novidades do segmento que 
busca reassumir o protagonismo na economia nacional. Como sempre, 
o evento reúne grandes nomes da indústria e do varejo. Saiba mais: 
(https://couromoda.com/feira/).

E - Codificação de Software
O Serpro está promovendo a pré-qualificação de empresas interes-
sadas em participar de licitações para contratação de serviços de 
codificação e testes de software. A modalidade dos certames será a 
de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item e no regime de 
execução indireta. O objetivo é garantir a transformação digital e, 
ao mesmo tempo, apoiar o setor produtivo de TI do país. A fase de 
pré-qualificação é importante para garantir os requisitos técnicos 
mínimos de cada licitante permitindo, assim, uma maior agilidade 
para as futuras contrações. No Edital de Pré-Qualificação, o Serpro 
definiu que as empresas podem se candidatar à pré-qualificação 
divididas em cinco grupos. É possível buscar a habilitação em um 
ou mais grupos. Verifique em: (https://www.serpro.gov.br/consultas
-publicas/sede/0066-2021).

F - Tecnologias da Sustentabilidade 
Estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação MBA em 
Gestão e Tecnologias da Sustentabilidade, ofertado pela UFSCar. 
Realizada nas modalidades híbrida, com aulas presenciais no Campus 
Sorocaba, e a distância, com a maior parte das atividades em interação 
ao vivo, a grade curricular da especialização é baseada no desenvolvi-
mento produtivo e de serviços, em tecnologias e na sustentabilidade 
social, econômica e ambiental. As disciplinas tratam de planejamento 
e gestão ágil de projetos, análise de dados ambientais, como identi-
ficar impactos, além de medidas mitigadoras, compensatórias e de 
conservação. Profissionais graduados que buscam capacitação em 
tecnologias focadas na sustentabilidade podem se inscrever pelo site 
(www.mbagts.ufscar.br).

A - Não Me Perturbe 
Quem quiser bloquear seus números de celular e telefone fixo para 
não receber ligações de telemarketing desses dois setores deve fazer 
o cadastro diretamente no site (https://www.naomeperturbe.com.
br/), ou por meio dos Procons em todo o país. O bloqueio ocorre 
em até 30 dias após o cadastro no site. A maior parte dos números 
bloqueados está no estado de São Paulo, com 4,594 milhões de nú-
meros registrados, e  onde se concentra a maior base de clientes do 
país, com 71,8 milhões de celulares e 10,7 milhões telefones fixos. 
Em segundo lugar em volume de cadastros na plataforma NMP está 
Minas Gerais, com 856 mil números, seguidos do Paraná com 844 
mil e do Rio de Janeiro com 587 mil registros. Outras informações: 
(https://conexis.org.br).

B - Vagas para Bankers
O Banco Safra anunciou a abertura de vagas para bankers com experi-
ência para atuar no Safra High Net em diversas regiões do país. São 80 
oportunidades que já estão abertas e fazem parte dos investimentos no 
novo segmento de alta renda. O processo seletivo possui alguns pré-re-
quisitos, como certificação CFP, experiência no mercado financeiro e 
gestão de investimentos. O programa dá continuidade à tradição do Safra 
na gestão de patrimônio, ampliando o formato de atuação da instituição 
com o público alta renda. Com uma proposta de valor diferenciada, 
oferece o melhor do universo dos investimentos para atender expec-
tativas e necessidades de clientes e famílias com investimentos entre 
R$ 3 milhões e R$ 15 milhões. Mais informações e inscrições: (https://
jobs.kenoby.com/safrainvestimentos/job/banker-high-net/618a98efb4e-
92d0fefbe77ca?utm_source=website). 

C - Mulheres Técnicas
O Programa Mulheres em Áreas Técnicas da Vivo atingiu a marca de 
300 colaboradoras nas funções técnicas de campo, como reparo e ins-
talação na casa dos clientes, reforçando o compromisso da companhia 
com a diversidade e a inclusão. O projeto, criado em 2018, objetiva 
inserir mulheres em atividades que eram tradicionalmente dominadas 
por homens. Além de um sólido programa de capacitação técnica e 
comportamental para contribuir com a formação dessas profissionais, 
a companhia oferece um treinamento para a liderança, cujo objetivo é 
trabalhar fortemente a conscientização sobre temas de Diversidade, 
Equidade, Assédio, Liderança Humanitária e Protagonismo. Quem 
se interessar em fazer parte do time pode saber mais informações 
e se cadastrar no link: (https://mulheresemareastecnicas.gupy.io/
jobs/1363576).

G - Educação Financeira
Quer economizar seu dinheiro em 2022 e não sabe por onde começar o pla-
nejamento financeiro? Um curso gratuito lançado pelo Instituto TIM e pelo 
C6 Institute pode dar aquela mãozinha na promessa de réveillon. O conteúdo, 
disponível na plataforma TIM Tec, apresenta conceitos da educação financeira 
de forma simples e prática para a sua utilização na vida pessoal e profissional e 
oferece subsídios para que o aluno possa analisar seu custo de vida, conhecer 
os conceitos da renda líquida, renda bruta e renda extra, bem como avaliar 
empréstimos, lidar com dívidas, cortar gastos e traçar metas futuras. Por ser 
baseada em software livre, pode ser utilizada por qualquer interessado ou 
também instalada de forma autônoma em escolas, universidades e coletivos. 
Mais informações (https://institutotim.org.br/cursos-online/).

H - Chuvas em Minas 
Em solidariedade às vítimas das chuvas em Minas Gerais, a Belgo Bekaert, 
maior produtora de arames de aço da América Latina, com cinco de suas 
unidades no estado, anuncia a doação de água mineral e cestas básicas 
a serem destinadas aos municípios de Itaúna, Contagem, Sabará e Ves-
pasiano e de 425 colchões para Sabará e Vespasiano, entregues ainda 
nesta semana às prefeituras locais. A empresa também está coletando 
doações de roupas de cama, cobertores, materiais de limpeza e de hi-
giene pessoal, cestas básicas e água potável. Para quem preferir ajudar 
financeiramente, a empresa criou uma conta específica de doações. O 
PIX para a transferência é o (cpagar@belgobekaert.com.br) e a conta 
tem como beneficiária a Belgo Bekaert Arames Ltda.  

I - Administração e Negócios
A Pearson College London é uma das mais modernas instituições de ensino 
do Reino Unido. Seu corpo docente é formado por Ph.Ds e especialistas 
nas áreas de Administração e Negócios, com vasta experiência acadêmica 
e profissional. Em parceria com a escola de negócios IBS Americas, a fa-
culdade oferece bolsas de estudo para cursos de férias com duração de 3 
semanas, que serão realizados em janeiro ou julho de 2023. Os cursos são 
divididos em: Graduate, para graduandos e profissionais recém-formados 
e Advanced, para pós-graduados. É exigido nível de inglês pois as aulas 
são ministradas 100% em inglês, sem tradução e acontecem de segunda 
a quinta-feira em período integral, com aulas temáticas em um período 
e aulas de Business English no outro. O retorno ao Brasil se dará após a 
conquista de dois certificados internacionais (https://bit.ly/bolsas-londres).

J - Cenografia para Eventos
Fundada em 2005, a MChecon é considerada uma das maiores empresas 
do país no ramo de cenografia e especialista em montagens de grandes 
eventos. Com 16 anos de história, a empresa construiu seu legado através 
de suas entregas com qualidade e velocidade, amplamente reconhecidos 
pelo mercado. Sempre presente nos maiores eventos, possui uma equipe 
de profissionais designados a buscar soluções criativas através de melhores 
práticas do mercado, com foco no desenvolvimento de cenografias de alto 
impacto, elevado nível de qualidade e sempre no menor tempo de montagem. 
A empresa contabiliza mais de 8 mil projetos e 835 mil m² construídos em 
7 países, 25 estados e 92 cidades. Saiba mais em (https://mchecon.com/).

A estimativa do cus-
to total das obras 
foi apresentada pelo 

ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas. “São vários 
pontos de interdição total ou 
parcial e a gente vai ter que 
restabelecer a mobilidade 
das pessoas, garantir a se-
gurança de trafegabilidade. 
Esse dinheiro vai ser muito 
importante”, explicou o 
ministro. 

A liberação dos recursos 
já está acertada com o Mi-
nistério da Economia. No 
fim de dezembro, o governo 
federal já havia liberado R$ 
200 milhões para a recupera-
ção de rodovias em diversos 
estados, principalmente 
Bahia e Minas Gerais, que 
registram, até agora, a maior 
extensão de estradas danifi-
cadas. Além do recurso para 
rodovias, Bolsonaro disse 

O dinheiro será usado para recuperar estradas das regiões 
Nordeste, Norte e Sudeste atingidas pelas fortes chuvas dos 

últimos dias.

Enquanto a população de parte do Brasil sofre com as 
chuvas, com o transbordo de rios e inundações, mais de 
700 municípios da Região Sul do país se veem às voltas 
com uma onda de calor severa. Embora chuvas isoladas 
tenham sido registradas, o Inmet emitiu um alerta no qual 
informa que 727 cidades do Rio Grande do Sul e parte do 
Paraná e de Santa Catarina estão passíveis de registrar 
temperaturas 5°C acima da média histórica desta época 
do ano.

O alerta laranja emitido pelo instituto vale para prati-
camente todo o Rio Grande do Sul, para as regiões oeste 
e sul de Santa Catarina e para as regiões oeste, sudeste, 
sudoeste, centro-ocidental e centro-sul do Paraná. Os 
efeitos da estiagem na Região Sul vêm se agravando desde 
o fim do ano passado, causando prejuízos econômicos e 
ameaçando o abastecimento hídrico. No Rio Grande do Sul, 
200 cidades já tinham decretado situação de emergência. 
Mais de 195 mil propriedades rurais já contabilizavam 
perdas na produção. 

Uma das regiões gaúchas mais castigadas pela falta de 
chuvas é a do Alto da Serra do Botucaraí, onde, desde 
meados de novembro, o volume de chuvas é insuficiente 
para recuperar a condição dos rios e do sistema freático. 
“A soja teve que ser replantada e ainda ficou uns 30% a 
35% por semear. Então, nesses 16 municípios, só na soja 
se chega a algo em torno de R$ 750 milhões de perdas. 
Somadas às perdas do milho e leite, o prejuízo, na região 
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Governo Federal prevê 
R$ 1 bilhão para reforma de 

rodovias atingidas por chuvas
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que uma nova medida provisória (MP) deve ser publicada na próxima 
semana com a liberação de créditos extraordinários no valor de R$ 1 bilhão para a reforma de rodovias 
destruídas pelas chuvas nas últimas semanas

fortemente afetadas pelas 
chuvas e para apoiar agri-
cultores que estão sofrendo 
com a seca severa na Região 
Sul.

Na sexta-feira (14), Bol-
sonaro esteve em Macapá, 
onde participou do lança-
mento do cabo subfluvial 
de fibra ótica do programa 
Norte Conectado. O cabo, da 
Infovia 00, terá 770 km de 
extensão pelo leito do Rio 
Amazonas e vai ligar as ci-
dades de Macapá, Almeirim 
(PA), Monte Alegre (PA), 
Alenquer (PA) e Santarém 
(PA), oferecendo internet 
ultrarrápida, com capaci-
dade de 100 gigabites por 
segundo, conexão quase 
mil vezes superior à banda 
larga doméstica que, em 
média, tem capacidade de 
100 megabits por segundo 
(ABr).

que está previsto outro cré-
dito extraordinário de R$ 1,3 
bilhão para o Ministério do 
Desenvolvimento Regional. 

O recurso também será 
usado para obras de recons-
trução de equipamentos 
públicos destruídos pelas 

chuvas nos estados. Há ainda 
um crédito “entre R$ 700 mi-
lhões e R$ 800 milhões”, que 
será destinado ao Ministério 
da Agricultura. Neste caso, 
os recursos serão usados 
para apoiar produtores ru-
rais que tiveram lavouras 

Estiagem causa prejuízos 
à agricultura e ameaça o abastecimento

chega a R$ 850 milhões”, informou o extensionista rural 
agropecuário da Emater-RS em Soledade, Josemar Parise.

Em Santa Catarina, as chuvas do fim do ano passado 
ficaram abaixo do esperado durante o mês de dezembro, 
deixando ao menos 17 dos 295 municípios em estado de 
alerta e outros nove em estado crítico, principalmente nas 
regiões oeste e extremo oeste do estado. No Paraná, no 
último dia 30, o governo estadual decretou situação de 
emergência em função da estiagem. O objetivo da medida 
é agilizar a execução de medidas de apoio aos agricultores 
e a outros setores afetados pela falta de chuvas (ABr).

Os efeitos da estiagem na Região Sul vêm se agravando, causando 
prejuízos econômicos e ameaçando o abastecimento hídrico.
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OpiniãO
Névoas da ignorância

A obscura situação 
mundial é 
preocupante. Os 
acontecimentos 
vão se atropelando 
gerando guerra de 
comunicações que, 
estão sobrepujando a 
objetividade. 

Nesse meio, a população 
fica confusa, caindo num 
processo de entorpeci-

mento que vai avançando e em-
perrando vários setores, pondo o 
futuro em risco de declínio geral. 
Falta consideração e equilíbrio 
nas relações humanas. As pesso-
as só querem receber, mas não 
querem retribuir. É o egoísmo, 
o individualismo e a arrogância 
de se julgar superior. O diálogo 
amistoso está se extinguindo. 

A humanidade afastou-se dos 
propósitos fundamentais da 
vida. Com a indolência espiri-
tual e falta de força de vontade 
para o bem tudo ficou subordi-
nado à expressão máxima do 
materialismo, o dinheiro. Tudo 
vai emperrando no paredão 
da escassez de dinheiro. Falta 
união de esforços na busca de 
metas factíveis que criem um 
ambiente esperançoso. No Bra-
sil, desde sempre falta seriedade 
na gestão. 

Os poderes têm atuado de 
forma independente, cada um 
para si, e dessa forma o país e a 
população ficam abandonados 
por aqueles que deveriam ze-
lar e promover a melhora das 
condições gerais de vida. Qual 
é o significado dos recorrentes 
processos de autorização de 
elevação do teto da dívida ameri-
cana? A inflação nos EUA bateu 
em 6,8%: vão alterar os juros, ou 
adotar outros meios para o re-
gresso da inflação? O congresso 
autorizou nova elevação do teto 
da dívida para US$ 31,4 trilhões 
(R$ 178,6 trilhões). 

É problema deles, mas, de 
sua parte, o Brasil tem de pôr 
ordem na casa e os poderes de-
vem buscar a melhora geral. Na 
pós-pandemia, a dívida global se 
agigantou ainda mais atingindo 
US$ 226 trilhões, ou 256% do 
PIB, e desponta como problema 
insolúvel nos modos econômicos 
atuais. Há que ser criada uma 
economia mais natural e que não 
fique à mercê dos detentores e 
controladores do dinheiro. 

No Brasil, Argentina e ou-
tros, o desarranjo monetário 
e cambial é geral; isso vem se 
arrastando há décadas e nada 
foi feito para buscar o equilíbrio, 
além de aplicar aumento de 
juros e austeridade. Agora há 
murmúrios de que a hegemonia 

do dólar vai ser alterada, mas 
trocar de moeda não vai resolver 
os problemas estruturais criados 
pelo controle do dinheiro por 
grupos de interesses próprios 
despreocupados sobre o pro-
gresso efetivo da humanidade.

Fala-se em mudança geral, 
mas há os que querem manter 
tudo do jeito que está para 
assegurar seus privilégios. As 
guerras eram ditas como cirur-
gias radicais necessárias para 
restabelecer a vida saudável. 
Na realidade, eram campo para 
especuladores, contrabandistas, 
mercado negro, difamações, 
tortura, doenças, miséria e fome. 
Raros eram os verdadeiros he-
róis, libertadores da exploração 
das metrópoles. 

O poder sobe à cabeça e de-
pois não sai mais. Há uma briga 
pesada pelo poder sem que se 
saiba exatamente o que está 
acontecendo nos bastidores. 
Enquanto isso, o Brasil não 
está conseguindo reagir. Há 
muita teoria e pouco resultado. 
É preciso resolver os pontos de 
estrangulamento da economia 
brasileira com bom senso. Temos 
de produzir, gerar empregos, 
reduzir dívidas e dependência, 
evitar que decaiamos, na eco-
nomia e em tudo o mais. Sem 
adequado preparo das novas 
gerações, que futuro poderemos 
alcançar?

Em dois milênios a humanida-
de não conseguiu construir um 
modo de vida sadio, equilibrado, 
em conformidade com as leis 
naturais, mas quis se sobrepor 
a tudo isso criando um modo de 
vida que foi se desnaturalizando 
para assegurar o poder. Mas hoje 
grande parte dos seres humanos 
vive de forma mecânica, afastada 
da essência da vida. 

No século 21, obscurecido 
pelas densas névoas da igno-
rância, poucas pessoas ainda 
olham para as estrelas no céu 
e percebem a pequenez do ser 
humano diante da grandiosidade 
do desconhecido significado 
da vida. É preciso fortalecer a 
essência da alma que, ao sair da 
Terra, prossegue a sua jornada. 

A nova doença mundial re-
velou que a humanidade não 
chegou ao nível que era esperado 
dela, afundando nas trevas dos 
erros, e acreditando que a vida 
é uma só, acabou perdendo 
contato com a Luz da vida. A 
humanidade precisa de muita 
ajuda, mas será que realmente 
quer ser ajudada para se movi-
mentar e agir beneficamente na 
luz do dia?  

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites  

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

News@
Companhia Brasileira de Alumínio anuncia 
inscrições para o Programa de Estágio 2022

@A CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, que é uma das maiores 
empresas de alumínio do Brasil e da América Latina, anuncia o 

período de inscrições para o Programa de Estágios 2022. São apro-
ximadamente 70 vagas, nas áreas de:  Engenharias, Administração 
de Empresas, Economia, Logística, Comércio Exterior, Psicologia 
e Direito. As vagas são destinadas para alocação nas Unidades de 
Alumínio (SP), São Paulo (SP), Itapissuma (PE), Poços de Caldas 
(MG) e Miraí (MG). As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro. O 
processo seletivo é realizado em parceria com a Eureca, consultoria 
que conecta jovens talentos com o mercado de trabalho, e as inscrições 
podem ser feitas através do site:  https://bit.ly/3nnbcZd.

Novo programa de tecnologia remunera 
alunos enquanto estudam

@É lançado o programa de formação em tecnologia Impulso Tec, 
realizado em parceria com a Descomplica, a maior edtech do 

Brasil. O Impulso Tec contrata seus alunos com remuneração de R$ 
2 250 mensais para garantir dedicação integral. Hospedado na plata-
forma LMS da Descomplica, o curso tem 12 semanas de duração e 8 
horas diárias e conta com a pedagogia e com o método de avaliação da 
própria edtech, com turmas focadas em SysOps e JavaScript. São 200 
vagas oferecidas, sendo 150 pela Descomplica, que fornecerá o curso 
intensivo de 3 meses para a preparação desses candidatos. Ao final do 
curso, os estudantes terão acumulado considerável experiência prática 
no mercado de TI e poderão ser contratados pela consultoria Accenture 
ou pelo banco Itaú-Unibanco (https://vagas.taqe.com.br/impulsotec).

TI

Uso inadequado de celulares  
é muito perigoso

O uso de celulares em momentos inadequados pode levar a situações que podem ser consideradas 
hilariantes.

Beli_photos_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A BBC informa que a polícia de 
Los Angeles demitiu dois de seus 
membros, Louis Lozano e Eric 

Mitchell, por terem deixado de atender 
a uma ocorrência de roubo para jogar 
Pokemon Go.

Os policiais, ao invés de procurarem 
capturar os assaltantes, procuravam 
capturar um Snorlax e um Togetic, 
personagens do jogo, o que tentaram 
durante vinte minutos após receberem 
ordens da central de polícia para da-
rem apoio a colegas que enfrentavam 
ladrões que atacaram uma loja Macy's 
no Crenshaw Mall.

Lozano e Mitchell negaram estar 
jogando Pokémon Go e insistiram que 
estavam apenas "conversando" sobre 
o jogo, mas imagens capturadas pela 
câmera de sua viatura revelaram que 
o pedido de apoio foi recebido e dis-
cutido e que os policiais optaram por 
ignorá-lo. Ambos foram demitidos, 
mas recorreram, alegando que o uso 
das imagens violava seus direitos à 

privacidade, o que a justiça não levou 
em conta, confirmando a demissão. 

Às vezes, fatos similares levam a 
situa ções mais graves: recentemente 
vimos uma pessoa idosa que cami-
nhava pela rua olhando para a tela de 
seu celular tropeçar e cair, sofrendo 
escoriações generalizadas. Há algum 
tempo, o veículo de um amigo, que 
dirigia usando seu celular, saiu da 

estrada e caiu em uma ribanceira, 
matando-o. 

Tudo isso mostra como jogos que 
viciam e talvez o metaverso, que dizem 
estar chegando, podem ser perigosos, 
pois pode ser tentador fugir da vida real 
quando o mundo virtual acena.

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

Realidade em diversos países do 
mundo, a tecnologia 5G promete uma 
conexão de internet móvel mais rápida 
e econômica, garantindo benefícios 
importantes em áreas como trans-
portes e telemedicina, por exemplo. 
De acordo com a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações), a 
quinta geração de telefonia móvel deve 
chegar em breve ao Brasil, inicialmen-
te operando em todas as capitais e no 
Distrito Federal, até julho de 2022. 
Ainda de acordo com as previsões da 
organização, a tecnologia estará pre-
sente em todas as cidades com mais 
de 30 mil habitantes até julho de 2029.

Assim como a chegada do 5G já é 
uma realidade, a adoção da nuvem 
tornou-se um dos maiores diferenciais 
competitivos das organizações. Atual-
mente, 81% das empresas em todo o 
mundo possuem pelo menos uma apli-
cação ou parte de sua infraestrutura 
de computadores baseadas em nuvem. 
Nesse sentido, como a chegada da 
tecnologia 5G pode impactar a adoção 
da nuvem nas empresas brasileiras?

O impacto da tecnologia 5G 
para a computação em nuvem

A velocidade adicional do 5G em 
relação ao 4G será um importante 
impulsionador para a adoção da 
nuvem, uma vez que todos os fato-
res antes considerados barreiras de 
entrada, agora diminuem, tornando a 
popularização dos serviços em cloud 
ainda maior.

Em relação à tecnologia anterior, 
o 5G possui melhorias significativas, 
pois a cada geração, são realizados 
avanços na comunicação entre os 
dispositivos e as redes. Desta forma, a 
comunicação torna-se mais eficiente, 
já que a velocidade é aumentada e com 
isso, o tempo de latência é reduzido. 
Sendo assim, o tempo gasto para a 
informação ir e voltar é muito menor. 

A baixa latência é fundamental para 
que a nuvem opere como deveria e en-
tregue os benefícios a que se propõe. 
O tempo de latência reduzido garante 
que as empresas não tenham que 
esperar muito para acessar os dados 
armazenados em cloud ou mesmo para 
realizar operações em um software 
baseado na nuvem. Com baixa latência 
e mais disponibilidade de acesso, o 5G 
possibilitará a troca de informações 
quase que instantaneamente entre os 
sistemas. Nesse sentido, dois fatores 
de internet tornam-se relevantes: ve-
locidade (para a baixa latência) e dis-
ponibilidade (para a conectividade).

Com isso, tendências tecnológicas 
importantes, como Internet das Coisas 
(IoT), realidade virtual e realidade 
aumentada, serão potencializadas, uma 
vez que o 5G promoverá mais qualidade 
e eficiência na troca de informações en-
tre os diferentes tipos de dispositivos.

Os efeitos da tecnologia 5G para 
as empresas

A utilização de serviços em cloud já 
era irreversível e a pandemia apenas 
impulsionou a aceleração da transfor-
mação digital em empresas de todos 
os portes e segmentos. Nesse período 
atípico, muitas instituições repensaram 
seu regime de trabalho e passaram a 
adotar um modelo híbrido, que será 
beneficiado pelo 5G. Ambientes que 
utilizam plataformas como o Google 
Workspace ou Office 365, por exem-
plo, terão o trabalho colaborativo 
aprimorado, pois o acesso à nuvem 
será ainda mais rápido, otimizando a 
produtividade das equipes em todos 
os setores da companhia.

Segmentos importantes da economia 
brasileira serão diretamente atingidos 
pela chegada dessa inovação. O mer-
cado agrário no Brasil, por exemplo, 
possui uma produção extremamente 
evoluída, pois conta com tecnologias 
de última geração que ajudam a de-
finir, desde a redução do agrotóxico, 
eficiência do uso de fertilizantes e a 
melhora da produção. Com diversas 
aplicações e sistemas que precisam de 
uma conexão veloz, a introdução do 5G 
poderá potencializar todo o processo 
de produção da lavoura.

Já o setor de manufatura, princi-
palmente no que diz respeito a bens 
complexos, demanda acesso a uma 

conexão com a latência reduzida, por 
isso, o 5G também terá um impacto 
significativo na otimização da pro-
dução. A nova tecnologia terá papel 
importante até mesmo no cotidiano 
dos profissionais do varejo, já que as 
máquinas de cartão poderão realizar 
transações de forma ainda mais rápida 
e eficiente no momento das compras.

Como o 5G pode se tornar uma 
tecnologia massificada

No entanto, é necessário massificar 
para reduzir os custos envolvidos. 
Quanto maior a oferta de uma rede, 
melhor e mais capacitadas as pessoas 
estarão para exercer suas funções. 
Ao baratear a tecnologia, é possível 
entregar cada vez mais quantidade e 
qualidade de dados.

O Brasil está pronto para a chegada 
do 5G. Em novembro de 2021, foi 
realizado um leilão com as opera-
doras de serviços de conectividade, 
onde foram arrecadados mais de R$ 
47 bilhões, segundo a Anatel. Esse 
leilão exigiu cobertura e prazos para 
as operadoras, o que permitirá que 
a rede esteja disponível, em pouco 
tempo, para quem tiver essa opção 
no celular. É uma ação importante 
pois, no momento em que a tecno-
logia começar a entrar em escala, 
os preços dos dispositivos irão cair 
consideravelmente, o que permitirá 
que o 5G cause um impacto ainda mais 
relevante para as empresas que estão, 
e aquelas que ainda vão adentrar, na 
jornada de transformação digital. 

Caetano Notari, é Gerente de Produtos da Sky.One, 
empresa especializada no desenvolvimento de 

plataformas que automatizam e facilitam o uso da 
computação em nuvem.

O impacto da tecnologia 5G na aceleração da adoção  
da nuvem nas empresas
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Ainda que possa trazer im-
pactos sociais e econômicos, 
a disseminação da variante 
ômicron não é a principal 
ameaça à economia brasi-
leira em 2022. “A ômicron é 
mais transmissível, porém 
menos letal, indicando que 
esta pode ser a última onda 
da pandemia de Covid-19”, 
diz Leonardo Trevisan, eco-
nomista e professor da 
ESPM. 

“O atual quadro fiscal, a 
alta nas taxas de juros e a 
disputa eleitoral são fatores 
que podem atrapalhar muito 
mais o crescimento”. Para 
Trevisan, esses pontos res-
saltados são acompanhados 

por questões internacionais, 
que contribuem para tornar 
o cenário econômico ainda 
mais desafiante. 

Entre essas questões 
estão o novo modelo de 
desenvolvimento da China, 
com a revisão de práticas 
comerciais, e a inflação nos 
Estados Unidos, a mais alta 
em 40 anos. “E há também a 
quebra da cadeia global de 
produção, que não conse-
guiu se reestruturar desde 
o início da pandemia”, diz 
ele. “Sem uma retomada 
do ritmo de produção – por 
falta de insumos – o mundo 
todo será impactado” (AI/
ESPM). 

Trabalhar em uma em-
presa internacional 
tornou-se o sonho 

de diversos profissionais 
brasileiros: o status de ser 
colaborador de uma empresa 
global, receber salários cota-
dos em outra moeda, ter a 
oportunidade de conhecer 
pessoas de várias naciona-
lidades e adquirir conheci-
mentos que o mundo pode 
proporcionar parece uma 
oferta tentadora. De acordo 
com pesquisa do Datafolha, 
56% dos jovens brasileiros 
com ensino superior gosta-
riam de morar e trabalhar 
fora do país. 

E com o avanço do trabalho 
remoto, é possível ter um 
emprego internacional até 
mesmo sem sair do Brasil. 
Segundo Pedro Luiz Pezoa, 
CEO da Pointer, startup es-
pecializada em indicação de 
profissionais no setor de tec-
nologia, um dos principais 
atrativos dessas empresas é 
a possibilidade de ser pago 
em dólar, já que a moeda 
está muito mais valorizada 
que o real. No entanto, não 
é por isso que as empresas 
brasileiras devem ficar de 
braços cruzados. 

”Por mais que a competi-
ção por esses profissionais 
seja difícil, é possível rever-
ter a situação com mudan-
ças de comportamento por 
parte da empresa. A saída 
para reter esses talentos 
passa por uma ótima cul-

Com o avanço do trabalho remoto, é possível ter um emprego 
internacional até mesmo sem sair do Brasil.

Eduardo Kowarick Halperin – IBDT – Nosso 
pais é um dos mais intrincados, no trato das coisas 
jurídicas, principalmente no que tange ao Direito 
Tributário. Leis, normas e que tais são exaradas 

sem dó para que nossos “pobres” advogados as destrinchem. 
Administradores, empresários, contadores, etc. vivem um dia 
a dia infernal. Não por exagero ou zelo, muitos especializam-se 
na área tributária. O mestre Eduardo, com muita propriedade , 
criou esta obra que tem o condão de explicar, dirimir e indicar 
melhores caminhos para soluções de problemas atinentes. Seu 
linguajar aberto não impede que seja direcionado para poucos. 
Imperdível para advogados, estudantes, empresários, contadores 
e assessores tributários.

Multa Qualificada no Direito 
Tributário

110º ano – O título da obra já nos diz a que veio, 
ou seja, seu conteúdo está estampado. Todavia, 
este escriba ressalta que a editora Pensamento é 
merecedora da mais crível imagem. Tenham a cer-

teza vocês leitores, leitoras, ávidos por boa informação, mesmo 
que por curiosidade seja, encontrarão informações precisas e 
pertinentes a tudo que envolve seu nascimento, ou de outrem 
e posteriores acontecimentos. Oportuna.

Almanaque do Pensamento – 
2022:Previsões astrológicas, 
horóscopo chinês, numerologia

Yuri Fernandes Lima – Juruá - O mestre em 
Direito Animal expõe o assunto com muita clareza e 
objetividade, pois tece comentários com absoluta lu-
cidez, típica de quem conhece e aprofunda-se. Pouco 

difundido e por consequência nada conhecido, o Direito Animal 
é efetivamente uma ferramenta para que os animais, qualquer 
que seja sua espécie, seja digna e humanamente tratada. A obra 
lança luzes sobre as galinhas poedeiras. A descrição, desde seu 
aparecimento e atual domesticação para gerar alimentos é rica 
e chocante. Importante pela sua natureza, extremamente válida 
pela sua conscientização. Válida para profissionais do Direito, 
estudantes é bem como empresários do ramo.

Direito Animal e a Indústria dos Ovos 
de Galinhas: Crueldade, crime de maus-
tratos e a necessidade de uma solução

Vanessa Sap – Labrador – Um cenário bastante 
provável: um spa no qual seus pacientes reúnem-se 
à frente da tv para assistir ao insólito jogo de futebol, 
que todos nós queremos e não conseguimos esque-
cer,  entre Brasil e Alemanha, na Copa do Mundo 

de 2014. Num spa, além do merecido descanso, as pessoas 
buscam o tão sonhado e desejado método redutor de peso e 
massa corporal. Desnecessário discutir o quão pressionada é a 
sociedade para atingir esse fim. Poucos e poucas não se deixam 
levar de roldão nessa onda, daí viverem bem. Interessantes 
relatos são desfiados ao longo da fatídica partida. Gostoso de 
ler e também bastante reflexivo.

Temporada 1

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Como evitar que talentos de 
tecnologia “fujam” para o exterior?
E com o avanço do trabalho remoto, é possível ter um emprego internacional até mesmo sem sair do Brasil

	 •	Desafios -  O setor de 
tecnologia é repleto de 
inovações e novidades 
interessantes todos os 
dias, por isso, man-
ter profissionais desta 
área ‘dentro de uma 
caixinha’ é equivocado. 
Desafie sua equipe, 
faça rotação de ativida-
des para que ninguém 
fique sobrecarregado 
com tarefas repetitivas. 
Oferecer novas qualifi-
cações, como cursos e 
treinamentos, também 
é interessante.

	 •	Cultura sem culpa - 
Em inglês conhecido 
como “Blameless”, essa 
prática empresarial sig-
nifica reconhecer que 
toda equipe está en-
tregando o melhor de 
si, e que se há um erro 
humano, é consequência 
de um erro de todo um 
sistema, e não culpa de 
alguém específico. A 
solução para o problema 
é ir a fundo nas causas e 
tentar resolver em equi-
pe. 

As melhores empresas do 
mundo aplicam o Blameless, 
reconhecendo que a cultura 
do negócio precisa ser boa 
para o desenvolvedor, para 
o designer e todos os outros 
profissionais, não apenas 
para o CEO. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
bepointer.net/).

ab
lu

ec
up

_c
an

va

tura da empresa”, explica 
Pedro. Por isso, o executivo 
aponta algumas medidas 
simples para manter os 
profissionais de tecnologia 
interessados em manter 
seus cargos em empresas 
brasileiras e ficar longe de 
propostas internacionais:
	 •	Reconhecimento - 

Além de repensar a 
remuneração dos fun-
cionários, o profissional 
precisa ser reconhe-
cido de outras formas 
também. Ao ter suas 
conquistas legitimadas, 
o sentimento de que 
está fazendo parte de 
algo maior na empresa 
cresce. É importante 
apresentar feedbacks e 
estar aberto a receber 
sugestões dos colabora-
dores. Assim, é possível 

criar um ambiente no 
qual o profissional tenha 
sua voz ouvida e sinta 
que suas ideias impor-
tam.

	 •	Autonomia - Dar li-
berdade para os funcio-
nários trabalharem no 
modelo que preferirem 
- home office, híbrido ou 
presencial - em horários 
mais confortáveis para 
eles traz pontos positi-
vos para a relação entre 
colaborador e empresa. 
Um exemplo é permitir 
que o profissional faça 
outras atividades na 
empresa (ou fora dela) 
se seu trabalho diário 
estiver completo. Além 
disso, a autonomia para 
aplicar ideias, projetos e 
melhorias para o traba-
lho é fundamental.

O ano de 2021 foi crucial para o 
desempenho dos varejistas em inú-
meros fatores. Após o baque inicial da 
pandemia no funcionamento da eco-
nomia, grande parte da retomada das 
atividades e recuperação econômica 
dessas empresas ocorreu por meio das 
plataformas de e-commerce e das redes 
sociais, que ocuparam um importante 
espaço na divulgação de produtos e na 
interação com os consumidores. 

Uma pesquisa realizada pela Ebit/
Nielsen, em parceria com o Bexs Ban-
co, registrou um recorde de vendas 
no e-commerce brasileiro, atingindo 
R$ 53,4 bilhões apenas no primeiro 
semestre de 2021. Ainda que o país 
esteja atrás de grandes potências do 
varejo digital, como China e Estados 
Unidos, o resultado é um sinal de que 
o ano deve terminar com um forte 
desempenho 

Contudo, a retomada gradual do 
atendimento presencial faz com que 
muitos lojistas, sobretudo os PMEs, 
pensem que o e-commerce deve perder 

força ou parte deste protagonismo no 
ano que vem. Este é um cenário pouco 
provável, diante de todas as transfor-
mações percebidas em paralelo com o 
crescimento das vendas online.

“O crescimento do ambiente di-
gital de vendas trouxe mudanças 
significativas na cultura de consumo 
do brasileiro, que se habitou rapi-
damente aos mecanismos de busca, 
conclusão e pagamento online de 
seus produtos. Este cenário tende a 
se consolidar ainda mais em 2022 e 
vai exigir que as lojas online estejam 
cada vez mais estruturadas e pre-
paradas para atender às exigências 
dos clientes” destaca Thiago Mazeto, 
CEO da Tray, unidade de negócios do 
Grupo Locaweb.

Por isso, o investimento em tec-
nologias capazes de oferecer uma 
experiência completa para os consu-
midores, além de integrações entre as 
plataformas e os principais canais de 
comunicação com estes clientes, deve 
ser fundamental para o 2022 de lojistas 

que buscam inserção total ou parcial 
no ambiente digital de vendas. 

Além disso, as estratégias de social 
commerce e live commerce podem 
ser importantes aliadas no alcance de 
novos negócios, em linha com o perfil 
do público-alvo de cada segmento 
comercial. “A presença do social 
commerce não é mais uma tendência 
e sim uma realidade. Com o avanço 
da digitalização dos consumidores, as 
redes sociais continuam em crescendo 
e a estratégia de trabalho com micro 
influenciadores (até mesmo regionais) 
é uma grande oportunidade de trabalho 
nesse âmbito. 

Há ainda o trabalho de construção 
de público com a realização de lives ao 
longo do ano, com ou sem parcerias, o 
que pode ser uma estratégia consoli-
dada em grandes datas sazonais, como 
Black Friday e Natal, independente-
mente do tamanho do negócio” afirma 
Vinicius Guimarães, Gerente Executivo 
de Marketing da Tray. - Fonte e outras 
informações: (www.traycorp.com.br).

Como os PMEs podem planejar e 
estruturar suas lojas online

Cadeia de produção 
ameaça a economia


