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“Mas por que você saiu do mercado e agora quer voltar?” - Con-
fesso que ouvi essa pergunta não uma, mas algumas vezes durante 
as entrevistas que fiz pouco antes de deixar o mundo corporativo. 
Isso porque, após 20 anos trabalhando no RH de grandes empresas, 
com desenvolvimento profissional, liderança, cultura e gestão da 
mudança, fui trabalhar por 4 anos em um family office, sendo res-
ponsável pela formação de acionistas, desenvolvimento de herdeiros 
e governança familiar.  

Credenciais X Potencial  

No mundo corporativo fazer networking é a melhor forma de gerar 
novos negócios, porém, para muitas pessoas se relacionar pode ser 
uma dificuldade. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílio 70% dos jovens têm dificuldade de encontrar um emprego, 
mas não por falta de oportunidades, mas sim por timidez. De acordo 
com a psicóloga Vanessa Gebrim, não existe uma causa única para a 
timidez, cada caso é um caso, mas quando isso prejudica a pessoa é 
preciso procurar ajuda.  

Networking para tímidos? 5 dicas para vencer

Não é de hoje que a carga tributária brasileira carrega a fama de ser uma 
das mais assustadoras do mundo. Agora, um estudo desenvolvido pelo 
IBPT mostra, em números, o quanto os impostos, taxas e contribuições 
sobrecarregam o mercado. Para se ter uma ideia do peso, negócios de 
todos os portes e segmentos estão pagando hoje o equivalente a 35,21% 
do seu faturamento em tributos, o maior percentual entre 30 países 
analisados com base em dados recentes da OCDE.  

Cuidado para que sua empresa não seja apenada  
com carga tributária maior
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News@TINews@TI

TIM e Ampli convidam Fabi Saad e Carol Diniz 
em Masterclass sobre empreendedorismo

@A Ampli oferece cursos no conceito mobile first, ou seja, com acesso 
preferencial e amigável pelo smartphone. Clientes TIM têm acesso 

a Graduação a partir de R$ 99,99/mês e cursos livres grátis em diversas 
áreas do conhecimento (até 31 de julho de 2022 aplicando o cupom TIM) 
e navegação que não consome pacote de dados. Durante a aula, Fabi Saad 
e Carolina Diniz irão abordar o cenário do empreendedorismo no Brasil 
e histórias de superação, aprendizado e resiliência, além dos desafios de 
pequenas e médias empresas no país. Como abrir uma empresa e conciliar 
com mais um emprego, por exemplo, além das atividades do dia a dia? O 
bate-papo contará com a mediação de Fabi Saad, empresária, fundadora 
do movimento Mulheres Positivas e especialista em conteúdos digitais. 
Fabi terá a companhia de Carolina Diniz, fundadora da Befaster School 
of English, idealizadora de um método próprio de ensino de idiomas, 
e que tem o sonho de transformar a vida de brasileiros que querem 
aprender inglês e ter seu próprio negócio (www.empreenda2022.com.
br)    Leia a coluna completa na página 2

AI/ Ampli

A Indústria 4.0 é um conceito 
já amplamente disseminado em 
todo o mundo.

Assim como no chão de fábrica, a 
Infraestrutura 4.0 também vem 

comprovando como é possível utilizar 
tecnologias inovadoras para gerar valor 
na construção e manutenção das instala-
ções prediais e comerciais, com soluções 
de automação que integram sistemas de 
segurança eletrônica com sistemas de 
medição de consumo.

 
Os novos empreendimentos estão sen-

do desenvolvidos com tecnologias que 
buscam maior eficiência energética e, no 
caso de instalações prontas existentes, o 
modelo de retrofit vem sendo bastante 
utilizado para incorporar o conceito 4.0.

 
Parceria para o futuro - Seja preparan-

do o crescimento por meio de investimentos 
em infraestrutura, mudanças climáticas, 
adaptando edifícios para torná-los mais efi-
cientes em termos de energia ou planejando 
cidades para atender às necessidades de 
mudanças das gerações futuras, o setor da 
construção é o parceiro fundamental para 
tornar o futuro uma realidade.

 
Baseada no conceito da Indústria 4.0, 

a adoção da Infraestrutura 4.0 é baseada 
em uma união de tendências e tecnologias 
que promete remodelar a maneira como 
as instalações prediais são projetadas, 
construídas e operadas.

 
Soluções completas - Já não são ape-

nas equipamentos individuais que podem 
ser tornados “inteligentes”, mas edifícios 
inteiros. Soluções prediais completas e 
integradas, que além de facilitar a análise 
de dados, aumentam a disponibilidade e 
confiabilidade dos equipamentos, redu-
zindo o custo operacional.

O conceito 4.0 chega também  
às instalações prediais
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E, com os avanços na tecnologia, a 

criação de edifícios inteligentes será 
cada vez mais acessível. A forma como 
os edifícios são projetados, construídos, 
operados e mantidos precisa se adaptar 
para acompanhar as novas demandas e 
novos cenários, como o da escassez de 
recursos hídricos.

 
Dessa maneira, os gerentes de facilities 

já percebem e comprovam as possibi-
lidades que tecnologias inovadoras e 
inteligentes oferecem para aumentar a 
lucratividade das instalações, reduzindo 
custos com manutenções, além de ofe-
recer mais conforto e segurança para 
os usuários.

 
Controle centralizado - Um dos 

maiores custos de uma instalação predial, 
tanto residencial como quanto comercial, 
é o consumo energético, sendo a climati-
zação do ambiente um dos grandes vilões, 
assim como o consumo de água. Mas de 
nada adianta se o responsável pelo ge-
renciamento não contar com sistemas de 
automação, centralizando e monitorando 
o gerenciamento de todo o edifício, ou 

de várias instalações, podendo inclusive 
controlar facilmente múltiplos sistemas 
de diferentes fabricantes. A Infraestru-
tura 4.0 oferece essa capacidade.

 
Maior valorização - Um exemplo 

prático de como a automação predial 
reduz custos de manutenção e valoriza 
o empreendimento imobiliário é a sua 
implementação para a obtenção da cer-
tificação LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), criada pela 
organização não governamental USGBC 
(United States Green Building Council), 
considerada a maior certificação interna-
cional de edifícios sustentáveis.

 
Com a implementação de soluções de 

automação, desde equipamentos que 
chegam a aumentar a eficiência ener-
gética em 35%, até o uso de secadores 
de mão de alta velocidade com operação 
silenciosa e baixo consumo de energia, 
que geram um novo nível de conveniência 
e satisfação aos usuários, a Japan House 
São Paulo conquistou a Certificação 
LEED na categoria Platinum, o mais alto 
nível de reconhecimento do programa.

 
Destinada a avaliar questões de uso e 

manutenção dos edifícios, a certificação 
reconhece construções que trabalham 
a gestão de resíduos, o conforto dos 
usuários, a promoção de transporte 
alternativo e otimizam o consumo de 
energia e água, resultando em menor 
agressão ao meio ambiente. O resultado? 
Menos custos durante todo o ciclo de 
vida dos equipamentos e valorização do 
empreendimento.

 
Então, que tal começar a expandir 

as tecnologias de chão de fábrica para 
a construção, adotando o conceito da 
Infraestrutura 4.0?

(Fonte: André Chimura é gerente de vendas da 
Mitsubishi Electric).

ALTERNATIvA INTERESSANTE

USP cria luva que detecta pesticidas  
em alimentos

Cientistas da USP criaram um dispositivo sensor vestível embutido em 
uma luva de borracha sintética capaz de detectar resíduos de pesticidas 
em alimentos. O trabalho, apoiado pela Fapesp, foi idealizado e liderado 
pelo químico Paulo Augusto Raymundo-Pereira, do Instituto de Física 
de São Carlos (IFSC-USP). O dispositivo tem três eletrodos, localizados 
nos dedos indicador, médio e anelar. Eles foram impressos na luva por 
meio de serigrafia, com uma tinta condutora de carbono, e permitem a 
detecção das substâncias carbendazim, diuron, paraquate e fenitrotiona. 
Essas substâncias são empregadas em cultivos de cereais, frutas cítricas, 
café, algodão, cacau, banana, abacaxi, maçã e cana-de-açúcar. A análise 
pode ser feita diretamente em líquidos, apenas mergulhando a ponta 
do dedo contendo o sensor na amostra, e também em frutas, verduras 
e legumes, bastando tocar na superfície da amostra (Agência Fapesp).  

  Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Nathalia Gomes/USP/Ag.Fapesp

ENERgIA SOLAR NAS RESIDêNCIAS é bOA 
PARA O bOLSO E PARA O MEIO AMbIENTE

    Leia na página 4

Fabi Saad Carol Diniz

Estúdio no espaço 
A Space Entertainment Enterprise, 

empresa britânica que está coprodu-
zindo o próximo filme espacial de Tom 
Cruise, planeja criar um estúdio de 
cinema no espaço em 2024, para pro-
dução e transmissão de conteúdos de 
entretenimento. Chamado de SEE-1. O 
módulo vai hospedar filmes, televisão, 
música e eventos esportivos, além de 
artistas e produtores que desejam criar 
conteúdo em ambiente de microgra-
vidade e órbita baixa, com gravação e 
transmissão ao vivo (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/energia-solar-nas-residencias-e-boa-para-o-bolso-e-para-o-meio-ambiente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-a-24-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-a-24-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-22-a-24-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/networking-para-timidos-5-dicas-para-vencer/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cuidado-para-que-sua-empresas-nao-seja-apenada-com-carga-tributaria-maior/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/credenciais-x-potencial/
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Nearshore: nova 
tendência do setor 

logístico? 

A pandemia 
chacoalhou o mercado 
de comércio exterior 
e fez vários players 
repensarem a logística 
internacional. 

A dependência exclusi-
va da China como o 
principal fornecedor, 

somada à nova realidade 
de custos dos fretes, pro-
vocou questionamentos 
e reacendeu a pauta de 
nearshore como forma de 
evitar a quebra da cadeia 
logística e garantir preços 
mais competitivos. 

Muito utilizado pelas 
empresas de tecnologia, o 
termo nearshore consiste na 
terceirização de serviços de 
TI em países estrangeiros, 
mas com características em 
comum, se beneficiando de 
aspectos culturais e de fusos 
horários similares. Assim, 
um centro de delivery insta-
do no México pode atender 
perfeitamente as demandas 
de outros países latino-a-
mericanos e dos Estados 
Unidos. 

Mas como este conceito 
se aplicaria ao mercado 
de supply chain e em qual 
velocidade? De acordo 
com Rafael Dantas, diretor 
comercial da Asia Shipping, 
este movimento pode acon-
tecer no prazo de dez anos, 
envolvendo investimentos 
superiores  a US$ 1 trilhão 
de dólares dos principais 
importadores mundiais. As 
empresas que optarem pelo 
nearshore terão que reunir 
know-how e tecnologia de 
ponta para propiciar flui-
dez, eficiência e segurança 
que os processos logísticos 
requerem. 

O nearshore está na pauta 
do setor e pode ser uma 
tendência a partir do mo-
mento que os investimentos 
saírem do papel. A principal 
vantagem seria contar com 
fábricas regionalizadas para 
atender uma demanda local, 
evitando rupturas na cadeia 
logística, como ocorreu com 
a China durante a pandemia 
da Covid-19. 

Depois de praticamente 
parar em 2020, o país asiá-
tico retornou a toda veloci-
dade em 2021 para atender 
a hiper demanda global, 
provocando um estrangu-
lamento na capacidade de 
fornecimento de energia, 
que forçou o governo a re-
ligar usinas já desativadas. 
O cenário agravou-se com a 
escassez de matéria-prima, 
aumento demasiado dos 
fretes, falta de espaço nos 
contêineres e atraso nas 

entregas das mercadorias. 
Se antes o envio de um 

contêiner de 40 pés da 
China para o Brasil custava 
US$ 1.500,  o preço do frete 
atingiu mais de US$ 15 mil, 
em 2021, se estabilizando 
no patamar mais alto (cer-
ca de US$ 10 mil no início 
deste ano). Outro episódio 
que agravou a situação foi o 
bloqueio do Canal de Suez 
durante seis dias, após um 
navio porta-contêineres en-
calhar no local. Mesmo com 
a resolução do problema, os 
reflexos do episódio per-
duraram por alguns meses, 
com gigantescos atrasos. 

Ainda no ano passado, 
com o avanço da variante 
Delta, a China fechou par-
cialmente alguns portos, 
como o de Ningbo-Zhou-
shan, o terceiro mais movi-
mentado do mundo. Com o 
surgimento de novos casos 
da variante ômicron e com 
a política de tolerância 
zero do governo chinês 
em relação à Covid, alguns 
especialistas não descartam 
o fechamento de outros 
portos, o que pode impactar 
novamente as cadeias de 
suprimentos globais. 

As rupturas devem acon-
tecer após o Ano Novo 
chinês, comemorado no 
final de janeiro, quando as 
pessoas se reúnem e pode 
haver disseminação do ví-
rus. O feriado chinês deve 
ser um marco. A logística 
só vai se normalizar depois 
que a situação da Covid se 
normalizar. Se a pandemia 
continuar, os problemas 
também devem persistir. 

A ideia principal do near-
shore, conceito que ganhou 
relevância nas últimas se-
manas, é descentralizar a 
dependência de um único 
país, especialmente em ce-
nários de incerteza. Porém 
é um processo que deve 
ocorrer gradualmente, pois 
os “desbravadores” terão 
que solucionar problemas 
políticos e de infraestru-
tura regionais, além de 
promover investimentos 
consideráveis em tecnologia 
e formação de mão de obra 
especializada para desen-
volver uma nova cultura de 
comércio exterior. 

Diante de tal desafio, colo-
co dois pontos para reflexão: 
o mercado logístico mundial 
está preparado para o near-
shore? Modismo, fogo de 
palha ou tendência a médio 
e longo prazo?.

(*) - É diretor comercial da Asia 
Shipping, maior integradora logística 
da América Latina e a única da região 
presente no Ranking dos 50 maiores 

agentes de carga do mundo.

Rafael Dantas (*)

BB é eleito o mais 
sustentável do mundo
O Banco do Brasil (BB) foi eleito o banco mais sus-

tentável do mundo pelo ranking Global 100, da empresa 
canadense de pesquisa Corporate Knights. Nos últimos 
dez anos, o BB apareceu no ranking das 100 corporações 
mais sustentáveis do mundo em sete. Entre as companhias 
brasileiras, o banco foi a empresa mais bem posicionada, 
ocupando o 21º lugar geral de sustentabilidade em todo 
o mundo. 

O ranking foi divulgado durante o encontro anual do 
Fórum Econômico Mundial, evento que reúne líderes 
mundiais e empresários em Davos, na Suíça. A carteira 
de negócios sustentáveis do BB, com saldo superior a R$ 
282 bilhões, foi o destaque para a classificação no ranking. 
Formada por linhas de crédito que financiam atividades 
com retorno socioambiental, a carteira é submetida à 
avaliação independente e usa critérios internacionais 
para definir projetos e empreendimentos sustentáveis.

O ranking avalia as dimensões econômica, ambiental 
e social de grandes companhias. Baseada em dados pú-
blicos publicados pelas empresas, a pesquisa considera 
21 indicadores de desempenho, entre os quais gestão 
financeira, de pessoal e de recursos; receita obtida de 
produtos e de serviços com benefícios sociais e/ou am-
bientais; e desempenho da cadeia de fornecedores (ABr).

De acordo com o le-
vantamento Inside 
Venture Capital Re-

port, produzido pelo Distrito 
Dataminer, as startups bra-
sileiras levantaram US$ 3,2 
bilhões em investimento até 
o final de maio de 2021, total 
90% maior que o investido 
no ano anterior. 

No primeiro semestre de 
2021 as startups bateram o 
recorde ao receberem US$ 
5,2 bilhões em volume de 
investimentos. Tal número 
superou o total investido 
em 2020 no mesmo período, 
que foi de US$ 3,5 bilhões. 
Embora os recursos tenham 
se tornado cada vez mais 
disponíveis, a jornada até o 
pontapé inicial leva tempo 
e constante planejamento. 

Amure Pinho, empre-
endedor, investidor-anjo 
e CEO do Investidoresvc, 
listou dicas indispensáveis 
de como atrair a atenção de 
investidores-anjo para seu 
negócio. Confira:
 1) Tenha um bom plane-

jamento - O primeiro 
passo é a organização e 
um bom planejamento 
de negócios. O report 
mensal, documento 
que vai guiar a estru-
turação da gestão da 
empresa, tem papel 
fundamental na busca 
por investimentos. É 
importante mantê-lo 
atualizado e mandá-lo 
mensalmente aos in-
vestidores para que 

Através de soluções tecnológicas, a pesquisa de dados 
em lojas virtuais e marketplaces permite que empresas 
possam mapear seus concorrentes, identificar nichos de 
mercado em potencial e investir em marketing, vendas 
e logística com mais assertividade. O início do ano é o 
momento perfeito para olhar e pensar com cuidado nas 
estratégias que vão fazer seu negócio decolar. 

Afinal, o planejamento é parte essencial de qualquer 
negócio. Em 2020, as datas sazonais representaram 34% 
do faturamento do e-commerce, atingindo um total de 
R$ 30,1 bilhões, segundo um estudo do relatório Web-
shoppers. Ficar atento às datas especiais é uma oportu-
nidade de aumentar o reconhecimento da sua marca e 
impulsionar as vendas online. Mas o que um e-commerce 
pode fazer para tornar-se mais competitivo?

De acordo com João Drumond, CEO e fundador da 
Crawly, startup de desenvolvimento de robôs inteligentes, 
uma solução altamente tecnológica é o uso da mineração 
de dados através bots inteligentes que acessam, coletam 
e estruturam dados da internet para que as informações 
contidas neles sejam analisadas e resultem num processo 
de tomada de decisões mais assertivo e fundamentado, 
como por exemplo, na análise comparativa prática e rápi-
da dos preços oferecidos por empresas do mesmo setor. 

Em outras palavras, são robôs que minimizam erros, 
aumentam a produtividade e evitam uma discrepância 
de valor entre a concorrência. “O uso de plataformas 
de automação para pesquisa de dados em lojas virtuais 
e marketplaces permite, por exemplo, que empresas 
possam mapear seus concorrentes, identificar nichos de 
mercado em potencial e investir em marketing, vendas 
e logística com mais assertividade. 

A partir de informações de qualidade, é possível 
prever o comportamento de consumidores e oferecer 
melhores condições para comercialização de produtos 
na internet”, garante Drummond. Outra estratégia 
de B.I. muito recomendada é a RPA, sigla em inglês 
para Automação Robótica de Processos. Com a RPA, 

Ficar atento às datas é uma oportunidade de aumentar o 
reconhecimento da sua marca e impulsionar as vendas online.

Como o empreendedor pode atrair 
um investidor-anjo para seu negócio
Em constante crescimento, as startups seguem avançando no mercado e têm atraído cada vez mais 
aplicação de capital de investidores-anjos, em especial, os setores emergentes ligados a fintechs, saúde, 
agronegócios e, educação

e o que será feito dali 
para frente.

 4) Prepare-se antes de 
abrir a rodada - A ro-
dada é um dos momen-
tos mais esperados pe-
los empreendedores, 
pois será a etapa de 
receber um investi-
mento. Entretanto, o 
ideal é se preparar bem 
e saber o timing certo 
para abrir a rodada. O 
empreendedor precisa 
ter uma ampla visão e 
possuir critérios bem 
definidos. O ideal é 
fazer uma planilha com 
as métricas, assim você 
terá em dados o seu 
planejamento - o quan-
to você tem e onde 
quer chegar. Quando 
se faz esse dever de 
casa, fica muito mais 
fácil e a rodada se torna 
um convencimento de 
verdade.

 5) Tenha uma boa equi-
pe -Um bom time de 
pessoas dentro da em-
presa é essencial para 
que o trabalho seja bem 
feito e metas possam 
ser alcançadas. Esse 
é um fator importante 
que o investidor deve 
analisar. O CEO precisa 
ter essa visão. Recur-
sos e pessoas são pon-
tos determinantes para 
a evolução da startup. 
- Fonte e mais infor-
mações: (https://www.
investidores.vc/).

eles saibam quais são 
suas perspectivas a 
curto, médio e longo 
prazo. O empreende-
dor deve estabelecer 
esse primeiro contato 
e relatar dentro do re-
port uma visão macro 
do status operacional 
da empresa.

 2) Possua um alinha-
mento de interesses 
- Outro fator impor-
tante é a proximidade 
e alinhamento de in-
teresses entre empre-
endedor e investidor, 
afinal, quanto melhor o 
relacionamento entre 
ambos, mais produtiva 
será a jornada. O ideal 
é procurar possíveis 
interessados e esta-
belecer um contato. 
O networking pode 
ser feito por meio de 
eventos, nos sites das 
organizações ou via 

LinkedIn. A captação 
é um processo demo-
rado e exige diligência.

 3) Construa um bom 
pitch - O pitch nada 
mais é do que uma 
apresentação onde o 
empreendedor divul-
ga seu negócio para 
pessoas interessadas 
em investir. É preciso 
colocar detalhes e mé-
tricas, como o estágio 
de desenvolvimento 
que a empresa está, 
estratégias, concor-
rentes, tamanho total 
do mercado, as recei-
tas mensais e anuais, 
volume de vendas, 
entraves, tipo e valor 
de investimento procu-
rado. É imprescindível 
fazer uma análise do 
que deu certo e erra-
do. O empreendedor 
precisa pensar nas 
suas métricas atuais 

Como atrair a atenção de investidores-anjo para seu negócio.
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Como preparar o seu e-commerce 
para as datas comerciais?

empresas de todos os segmentos podem utilizar robôs 
virtuais pré-programados para executar tarefas manuais 
e repetitivas com mais agilidade e precisão do que um 
ser humano conseguiria.

João elucida que aderir a estratégias de Business Intelli-
gence é um caminho para se adaptar com mais rapidez 
às mudanças do mercado em momentos de crise, permi-
tindo conduzir análises em tempo real e possibilitando 
um processo de tomada de decisões mais ágil e assertivo. 
Ainda segundo a Webshoppers, os principais caminhos 
até a loja são os sites e as redes sociais. E se 2022 seguir 
o ritmo de 2021, a expectativa é que o mercado digital 
seja inundado por outra leva de novos consumidores.

“Com uma análise mais aprofundada das informações 
a respeito de produtos e vendedores (onde estão, quan-
tos são e como estão sendo apresentados na internet), 
as empresas podem elaborar estratégias complexas de 
precificação, gestão de estoque e logística e de marketing 
de produtos, com foco em se tornarem mais atraentes 
aos consumidores que seus concorrentes”, completa o 
CEO. - Fonte e outras informações: (www.crawly.com.br).
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Como a tecnologia 
ajuda a lidar com a 

quantidade de dados

O sistema de saúde 
vive em constante 
pressão por maior 
eficiência e melhor 
controle de custos

Embora algumas bar-
reiras tenham sido 
quebradas nesses 

últimos anos, ainda exis-
tem vários desafios a serem 
superados, muitos deles 
relacionados à falta de 
emprego de tecnologia (na 
medida certa) para lidar 
com o elevado volume de 
informações. As principais 
perguntas são: como os 
hospitais têm trabalhado 
com a tecnologia para 
melhorar a disponibilidade 
da informação para médi-
cos, time de enfermagem, 
farmacêuticos, de forma a 
aumentar a segurança do 
paciente? 

Como esta informação 
tem sido utilizada para 
reduzir os custos dos tra-
tamentos?

Nos países da OCDE, 
15% da atividade e das 
despesas hospitalares são 
decorrentes de eventos ad-
versos. Os erros de medica-
ção são uma das principais 
causas de lesões e danos 
evitáveis nos sistemas 
de saúde: globalmente, o 
custo anual associado a 
isto foi estimado em US$ 
42 bilhões. 

Já no Brasil, R$ 10 bi-
lhões foram consumidos 
pelos eventos adversos, 
no ano de 2017, somente 
na saúde suplementar, 
segundo a pesquisa mais 
recente do Instituto de 
Estudos de Saúde Suple-
mentar da Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(IESS-UFMG). É nesse 
cenário que a tecnologia 
se apresenta como uma 
forte aliada dos serviços 
de saúde. 

Não é mais possível ima-
ginar uma instituição de 
saúde segura sem recursos 
de suporte à decisão clínica 
(CDS “Clinical Decision 
Support”).  Hoje, o seu 
emprego está diretamente 
relacionado à qualidade 
e segurança assistencial 
prestada ao paciente. Ela 
ajuda a padronizar os pro-
cessos e, ao mesmo tempo, 
viabilizar um atendimento 
personalizado, diminuindo 
erros de diagnósticos e 
mantendo uma relação 
mais humanizada.  

Sem o apoio da tecno-
logia, por exemplo, um 
farmacêutico clínico passa 
várias horas do dia revisan-
do prescrições, ou então, 
assim como médicos, no 
caso de dúvidas, tem que 
recorrer aos livros. Este 
tipo de recurso é também 

fator impactante no que 
tange à redução de custos 
e sustentabilidade, que é o 
segundo maior objetivo de 
uma instituição de saúde 
(o primeiro segue sendo 
a segurança do paciente, 
obviamente). A tecnologia 
atualmente disponível já 
nos permite oferecer uma 
ajuda efetiva para estes 
profissionais. 

Sabemos o quanto é 
importante que o médico 
(durante o atendimento) 
e o farmacêutico também 
contem com o apoio de 
uma solução que concate-
ne e avalie um conjunto de 
informações, tanto sobre o 
que está sendo prescrito, 
como a respeito das condi-
ções clínicas; exames mais 
adequados naquele caso; 
previsão de alta; aborda-
gens possíveis; dosagens; 
alergias; duplicidades de 
drogas; interações medi-
camentosas; condições 
genômicas alteradas etc.

Ferramentas de automa-
ção e soluções que empre-
gam evidências científicas 
são cruciais para viabilizar 
a fármaco segurança e a 
fármaco economia. Trazer 
informações relevantes, 
com aprofundamento sob 
demanda, validadas cienti-
ficamente, estruturadas e 
confiáveis são fatores para 
qualidade e segurança, e 
acima de tudo, sustenta-
bilidade, em especial em 
sistemas públicos.  Ou seja, 
assegurar simultaneamen-
te aumento de qualidade e 
redução de custos.

Tecnologias avançadas 
conseguem mapear todos 
os dados ao mesmo tempo 
e ainda criar milhões de 
combinações, agregando 
capacidade analítica e 
oferecendo as melhores 
respostas para a tomada 
de decisão do médico. 
Obviamente, este tipo 
de transformação digital 
não é para todos. Inserir 
tecnologia nas atividades 
apenas por modismo, sem 
objetivos claros e sem o 
apoio do corpo clínico 
pode trazer muito descon-
forto, aumentar os custos 
e piorar a qualidade da 
assistência. 

É necessário o autoco-
nhecimento para se obter 
reais benefícios. Em suma, 
as instituições de saúde 
precisam da tecnologia 
certa, na médica certa. E 
é isso que irá responder 
aos desafios de segurança, 
custos e de colocar o pa-
ciente, sempre, no centro 
de tudo.

(*) - É Gerente de Canais & Alianças 
para Medi-Span Clinical na Wolters 

Kluwer, empresa de informações 
profissionais, soluções e serviços 

para médicos e enfermeiros 
(www.wolterskluwer.com).

Matheus Q. Barbosa (*)

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

3www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 22 a 24 de janeiro de 2022

Companhia de Biodiesel do
Vale do São Francisco - BIOVASF

CNPJ/MF 07.803.979/0001-85 - NIRE 35.300.583.914
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Biodiesel do Vale do São Francisco -
BIOVASF para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 31 de janeiro de 2.022, às 11:00hs,
na sede da Companhia, na na Rua Boa Vista, 254, 10º andar, Centro, CEP 01014-907, São Paulo/SP, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Transformação da Companhia em Sociedade Empresária
Limitada. São Paulo, 17 de janeiro de 2.022. Roberto Dotta Filho, Diretor.                                      (21, 22 e 25)

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, 
Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA E HORA: Em 04.11.2021, às 14h. PRESIDÊNCIA: Carlos Rodrigo Formigari. QUORUM: Totalidade  
dos membros efetivos eleitos. Os membros do Conselho de Administração participaram da reunião 
remotamente, conforme previsto no art. 13, §6º, do Estatuto Social.  DELIBERAÇÕES TOMADAS POR 
UNANIMIDADE: 1. Registrada a renúncia do Diretor FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, nesta data. 
2. Em consequência, registrada a transferência, nesta data, da responsabilidade pela Prevenção e Combate  
à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica do Diretor Fernando Barçante Tostes  
Malta ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior. 3. Registrado, por fim, que os demais cargos da Diretoria  
e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, 
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 04 de novembro de 2021. (aa) 
Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração; Adriano Maciel Pedroti, Carlos Renato 
Donzelli, José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub e Marcelo José Ferreira e Silva - Conselheiros. 
Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 04 de novembro 
de 2021. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração; e Luís Fernando Staub - 
Conselheiro. JUCESP - Registro nº 656.486/21-1, em 17.12.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ecolife Morumbi Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 08.909.378/0001-14 - NIRE 35.224.056.581

Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 31/01/2022, 

às 10:00h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 

do endereço da sede social da Companhia.

ALESSANDRO RINCO - Diretor

Ecolife Vila Maria Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 08.856.694/0001-75 - NIRE 35.224.169.903

Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 31/01/2022, 

às 10:30h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 

do endereço da sede social da Companhia.

ALESSANDRO RINCO - Diretor

Caio Cunha (*)
 
O digital, que já se consoli-

dava há alguns anos, ganhou 
ainda mais força e acelerou 
sua expansão por conta do 
confinamento, e a tendência 
é que continue a crescer nos 
próximos períodos. 

A pandemia elevou os in-
vestimentos em marketing 
digital e mudou o compor-
tamento dos consumidores, 
como podemos perceber 
com os dados apontados 
neste artigo, que utiliza 
como fontes as análises de 
SMO Survey, eMarketer e 
WSI. Embora a maior parte 
das informações apuradas 
diga respeito aos Estados 
Unidos, elas funcionam 
como guia para as mudanças 
que já vemos ou veremos 
em pouco tempo no Brasil, 
pois americanos costumam 
ser pioneiros no segmento. 

De acordo com projeções 
do The CMO Survey, haverá 
um crescimento médio de 
14,7% nos investimentos 
de marketing digital para 
os próximos 12 meses, 
comparado com apenas 5% 
no Marketing offline. Para 
aplicar essa verba, as em-
presas focam em 4 recursos 
principais: otimização do 
site (77,4%), mídia paga e 
SEO (69%), data analytics 
e IA (65,7%), plataformas 
digitais e outras tecnologias 
(61,6%). Estudo da eMarke-
ter, o Chief Marketing Officer 

A pandemia elevou os investimentos em marketing digital e 
mudou o comportamento dos consumidores.

Principais insights e tendências 
de marketing digital para 2022

Chegamos ao final de 2021, novamente um ano atípico e marcado por uma crise sanitária mundial que 
se iniciou em 2020, impactando o mercado e o dia a dia das pessoas em diversos sentidos

plataformas como Twitter 
Spaces. Você pode achar 
graça no novo nome “Meta” 
que o Facebook escolheu 
para sua empresa, mas isso 
é um prenúncio do que está 
por vir. O conceito de meta-
verso - essencialmente um 
universo digital - entrou em 
cena em 2021 e logo entra-
rá no mundo dos negócios. 
Acreditamos que isso será 
verdade já em 2022.

Em paralelo com a amplia-
ção desse universo digital, 
os avanços científicos em 
vacinas e tratamentos para 
COVID-19 nos levam a pro-
jeções otimistas sobre a volta 
de estratégias voltadas ao 
marketing de experiência. 
Depois de um longo período 
de confinamento, todos an-
siamos por mais contato, e 
isso se estende ao momento 
de compra. 

Proporcionar momentos 
marcantes, em que o cliente 
em potencial possa captar 
qualidades de produtos e 
serviços com seus sentidos, 
é benéfico para qualquer 
marca. Embora a pandemia 
tenha acelerado o cresci-
mento do marketing digital, 
esperamos que todos pos-
sam também ampliar suas 
possibilidades offline, tanto 
no mercado quanto na vida, 
em 2022. 

(*) - Membro do Global WSI Internet 
Consultancy Advisory Board, é 

Presidente da WSI Master Brasil e co-
Fundador da WSI Consultoria.

Leadership Vision 2022, 
determinou que 83% dos 
CEOs pretendem aumentar 
investimentos no digital, o 
que confirma fortemente 
essa previsão. 

No entanto, cabe mencio-
nar que apenas 46% pensam 
em aumentar investimento 
de marketing de modo 
geral, o que confirma um 
redirecionamento dos gastos 
em marketing offline para 
online. Outra tendência é 
ampliar as responsabilidades 
do profissional de marketing 
(antes conhecido como 
Chief Marketing Officer), 
que passa a ser Chief Con-
necting Officer, com maior 
interação com outras áreas 
da empresa e mais respon-
sabilidades de gestão e 
coordenação das atividades 
digitais entre as áreas.

Está claro que os inves-
timentos em marketing 
digital devem crescer para 
acompanhar as tendências 
de mercado. Porém, como 
direcionar essa verba em 
ações que gerem resultados 
efetivos? De acordo com 
nossas análises na WSI, o 
conteúdo continuará tendo 
um papel importantíssimo 
em 2022, mas determinados 
formatos terão maior popu-
laridade. Os vídeos curtos, 
em novas plataformas como 
TikTok, tornaram-se mais 
atrativos em 2021 e tenderão 
a receber ainda mais atenção 
dos consumidores nos pró-
ximos 12 meses. 

Outro método que se 
consolida é o conteúdo ao 
vivo nas redes sociais, que 
se tornou popular em vários 
nichos de mercado, com 
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Valdez Monterazo (*)

Supervisionar atividades e resul-
tados da equipe é um dos maiores 
desafios para inúmeros líderes. 

São muitos os que não gostam de 
cobrar e supervisionar, tem medo de 
ser invasivos, incomodar ou perder o 
relacionamento com a equipe. Outros 
fazem isso de maneira exagerada. 
Micro gerenciam cada atividade, 
cada decisão e não dão a autonomia 
necessária para que o time exerça sua 
função de maneira otimizada.

Acontece que uma equipe tensiona-
da ao extremo ou largada não produz 
como deveriam. 

Supervisionar está relacionado a 
garantir que as atividades delegadas 
serão realizadas e que as prioridades 
não serão esquecidas. Nesse sentido, 
fica a pergunta: como supervisionar 
de maneira otimizada? Para fazer 
isso, é importante sempre avaliar o 
nível de competência e expertise do 
colaborador. Para cada fase de de-
senvolvimento, uma forma é um nível 
diferente de energia são investidos.
	 •	Baixa competência - Essa fase 

é a que exige maior energia na 
supervisão e formação do cola-

borador. Alguns pontos para se 
ter em mente incluem: direcionar 
e ensinar o colaborador como 
fazer, montar o planejamento e 
agenda de checkpoints, monitorar 
de cada etapa e dar feedbacks 
constantes.

	 •	Média competência - Aqui ele 
está mais familiarizado com as 
atividades, mas ainda não está 
plenamente apto a executar so-
zinho, neste ponto: tire dúvidas 
sobre a execução da atividade, 
monte planejamento e agenda de 
checkpoints junto ao colaborador 
e feedbacks nos checkpoints.

	 •	Alta competência - A partir 
deste nível, a energia gasta em 
supervisão de atividades diminui 
drasticamente. De toda forma, 
se atente aos seguintes pontos: 
apresente a tarefa e o resultado 
desejado, peça para o colaborador 
montar e apresentar planejamen-
to e checkpoints menos frequen-
tes e quando achar necessário.

	 •	Expert - Ao lidar com experts, a 
energia de supervisão é mínima, é 
onde todo líder deve mirar quando 
se trata do desenvolvimento do 

time. Apresentar tarefa e resul-
tado esperado, fazer checkpoints 
quando achar necessário e dar 
feedback ao final do processo.

 
Talvez você já tenha percebido 

ao ler cada modelo de supervisão e 
formação do time, mas vale a pena 
deixar claro: quanto maior a energia 
de formação, direção e treinamento 
do time, menor a energia de supervi-
são. Portanto, não economize tempo 
e energia em capacitar seus colabo-
radores até que se tornem experts 
em suas funções.

E você? Como vem exercendo a 
supervisão dos seus times? Convido 
a refletir sobre a melhor forma de 
supervisão baseado no nível de cada 
liderado que você possui. Ao fazer 
isso, você estará otimizando o seu 
tempo e o dele. Espero que ao ler 
até aqui, você tenha tomado posse 
de insights poderosos para melhorar 
a sua gestão é assim, aumentar dras-
ticamente a performance dos seus 
colaboradores.

 
(*) - É associado sênior na Sociedade Brasileira de 

Coaching, especializado em negócios, 
liderança e psicologia positiva 

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

Supervisionar ou treinar seu time?
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 22 a 24 de janeiro de 20224

ABr/Divulgação

Isso se explica pelo fato de muitas pessoas não terem noção do que 
é necessário para transformar tetos ou áreas abertas em pequenas 
geradoras de energia por meio de placas solares. Algo que, de 

acordo com o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da 
UnB, Rafael Amaral Shayani, é mais simples do que parece, e cujos 
benefícios vão além de uma conta de luz menos onerosa.

“A energia solar de uso residencial, que é chamada de geração 
de distribuída, é boa para o bolso do consumidor. Mas também é 
boa para o país porque o Brasil é um país em desenvolvimento que 
vai precisar de muita energia para crescer; e para o mundo, porque 
protege o meio ambiente, já que não emite gases de efeito estufa”, 
destaca o engenheiro eletricista.

Boa para o bolso - A energia solar pode resultar em diminuição 
significativa dos gastos com a conta de luz. Segundo Shayani , um 
investimento entre R$ 12 mil e 15 mil pode reduzir em até 90% a 
conta de energia. “A pessoa, então, passa a pagar apenas a parcela 
mínima, que é o consumo mínimo, uma tarifa de disponibilidade do 
serviço”. O engenheiro diz diz que o investimento é recuperado em 
cerca de cinco anos e que o sistema dura de 20 a 25 anos.

Boa para o país - A energia solar é também boa para o país, 
para lidar com a expectativa de crescimento da demanda de energia, 
conforme o aumento do número de fábricas e indústrias previsto para 
os próximos anos. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) prevê 
que até 2050 o Brasil vá triplicar o consumo de eletricidade, até em 
função do aumento populacional e das consequências disso para o 
setor produtivo, já que acarretará em mais uso de eletrodomésticos.

Boa para o planeta - Quando a energia é gerada no telhado 
da sua casa, você não está queimando gás natural para gerar ele-
tricidade. Você reduz a necessidade de hidrelétricas, que alagam 
florestas, ou de carvão ou gás queimados para a geração de energia 
por usinas térmicas. Portanto, é uma forma muito boa de contribuir 
para proteger o meio ambiente.

Para Shayani, um dos grandes desafios mundiais é gerar mais 
eletricidade e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nesse 
sentido, a energia solar vem como solução. Quanto mais pessoas a 
adotarem, mais energia o país produzirá, e menos energias fosseis 
precisarão ser usadas, enfatiza o professor, que indica também o 
uso de aquecimento solar por meio de tubos de plástico para, com 
o calor do Sol, esquentar a água do chuveiro.

Placas fotovoltaicas - A grande vantagem do uso de placas 
fotovoltaicas é a possibilidade de “devolver” parte da energia con-
sumida para a rede de energia fornecida pela distribuidora local. 

Energia. Gera-se mais energia de dia para compensar o uso à noite, 
quando não tem energia solar. É uma coisa interessante porque 
não precisa de baterias para armazenamento, que são muito caras 
e altamente poluentes.

Baterias - Em geral esse equipamento com baterias é usado 
em regiões isoladas, onde não há fornecimento de energia por 
companhias elétricas. É o caso de algumas comunidades do inte-
rior da Amazônia, na floresta. Além de caras e danosas ao meio 
ambiente, essas baterias são como as de carro: estragam-se muito 
rápido e precisam ser trocadas a cada três ou quatro anos. O custo 
adicional delas faz o sistema [de captação e geração de energia] 
quase dobrar de preço.

Como funcionam - A energia solar é uma inovação tecnológica 
que difere das outras formas de geração de eletricidade porque 
é um sistema eletrônico. É feita a partir de uma pedra de silício, 
substância que, depois do oxigênio, é a mais abundante na Terra. “A 
crosta terrestre é feita de silício, material usado nos painéis solares. 
Quando a luz solar incide sobre ele, pula um elétron, o que acaba 
gerando energia. Essa corrente elétrica sai do telhado e entra nos 
equipamentos, energizando a casa”, detalha o especialista.

Legislação - A legislação da Aneel permite quatro modalidades 
de geração distribuída de energia. A primeira é a geração na própria 
unidade consumidora, quando a pessoa a instala no telhado da própria 
casa. A segunda é chamada autoconsumo remoto, que é quando a 
pessoa tem, por exemplo, duas residências em um mesmo estado. 
Ela pode colocar energia solar no telhado da casa e a energia que é 
gerada lá compensa o consumo da outra residência.

Existe, ainda, a modalidade de múltiplas unidades consumi-
doras. É o caso dos condomínios, que podem colocar placas nos 
telhados para abastecer a área comum. Há também a possibilidade 
de moradores dos apartamentos colocarem o equipamento em 
telhados, e a energia ser rateada entre as unidades que fizeram o 
investimento. A quarta modalidade é a de geração compartilhada 
que, segundo o especialista, abrange “uma usina maior à qual as 
pessoas podem se associar para serem beneficiadas com abatimento 
na conta de energia”.

Custo dos equipamentos - O preço do sistema depende de 
dois fatores principais. O primeiro é saber quanto de energia a resi-
dência consome. “Para saber isso, basta olhar a fatura enviada pela 
concessionaria de energia todo mês. O consumo é calculado a partir 
da média mensal. No verão, gera-se mais eletricidade e, no inverno 
menos. Mas, na média do ano, a pessoa pode gerar toda energia da 
casa”, explica Rafael Shayani.

Depende também de quanto sol tem na região. O Brasil em geral 
é muito ensolarado. O local com menos sol no Brasil tem mais sol 
do que a Alemanha inteira, que é um dos líderes no uso de energia 
solar. Então, se você mora em um local com muito sol, seu sistema 
de geração pode ser menor, não sendo necessárias tantas placas. 
Segundo o professor, o consumo típico de uma residência brasileira 
fica em torno de 10 quilowatts-hora por dia. 

“Normalmente, temos cinco horas de sol forte por dia. Considerando 
essa média como referência, precisamos então de um sistema de 
energia solar de mais ou menos 2 kw instalado no telhado da casa. 
Ele vai ocupar área pequena do telhado e gerar energia para, na mé-
dia do ano, atender tudo”. O custo do equipamento varia de acordo 
com a cotação do dólar, que está na faixa de R$ 5,50. Atualmente, 
esse equipamento deve custar entre R$ 12 mil e 15 mil, mas, com 
ele instalado, a conta de luz pode cair para o valor mínimo cobrado 
pela concessionária. 

O investimento é recuperado nos primeiros três ou cinco anos. 
Depois, fica 20 anos pagando só a tarifa mínima de energia elétrica, 
que é cobrada para a manutenção da rede. O equipamento deve 
ser instalado por uma empresa específica, porque é necessário 
registro no Conselho de Engenharia, de forma a comprovar que a 
instalação é segura e atende às regras de segurança da distribui-
dora de energia.

“O primeiro passo é contatar, na sua cidade, uma empresa de 
equipamentos para geração de energia solar, um ramo que cresceu 
muito nos últimos anos. Tem milhares de empresas no Brasil. Peça a 
elas um orçamento. Eles instalam o equipamento, entram em contato 
com a distribuidora que, depois, fiscaliza a instalação para ver se 
tudo está adequado para, enfim, ligar o sistema. Isso tudo pode ser 
feito em até 30 dias”, afirma o engenheiro.
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O alto custo da energia elétrica no Brasil tem levado muitas pessoas a buscar soluções que diminuam o valor da conta de luz. Uma 
alternativa interessante para as residências pode ser a energia solar que, segundo especialista, é “boa para o bolso, para o país e para  

o mundo”. O potencial de geração de energia solar no Brasil é imenso, mas ainda subaproveitado, principalmente em residências. 

Para “devolver” energia à rede fornecedora, é necessário ter, além do 
painel solar, um inversor, já que a energia solar gera tensão contínua, 
e as tomadas das residências usam energia alternada.

Você liga seu sistema de energia solar a uma rede elétrica da 
distribuidora que atende à cidade. Ou seja, instala o sistema no 
telhado e liga no mesmo disjuntor que a companhia elétrica tem na 
sua casa. É o sistema mais barato porque não depende de baterias 
que armazenem a energia. De acordo com a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) há, no Brasil, 775.972 sistemas solares 
desse tipo já instalados.

Chuvas e tempo nublado - Interligar as placas à rede distribui-
dora de energia é também solução para evitar falta de energia em 
dias de chuva, tempo nublado, ou mesmo à noite, quando não há sol. 
É como se o relógio medidor de energia rodasse para trás quando 
é dia e o consumo é menor. À noite, então, quando não há sol, você 
vai pegar de volta essa energia, usando a energia das hidrelétricas 
brasileiras. Aí o relógio vai para a frente.

No fim do mês, se a energia fornecida de dia for igual à recebida 
nos períodos sem luz solar, é como se o relógio que marca o consumo 
ficasse no zero. O nome oficial disso é Sistema de Compensação de 
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aLternatIva Interessante

energIa soLar nas resIdênCIas é Boa 
Para o BoLso e Para o MeIo aMBIente

Comunidade do Morro da 
Babilônia, no rio de Janeiro, 

começou a investir em energia 
solar em janeiro de 2016.
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Inserindo o metaverso na 
realidade brasileira

Metaverso é a palavra 
do momento para 
quem se interessa pelo 
universo da tecnologia

Ele promete revolucionar 
nossas relações virtuais 
e, consequentemente, 

todas as relações de trabalho 
a distância, e-commerce, en-
tretenimento e por aí vai. A 
verdade é que o metaverso não 
é uma ideia tão nova. O termo, 
que combina o prefixo “meta”, 
que significa “além”, e a pala-
vra universo, foi cunhado pela 
primeira vez em 1992 na obra 
“Nevasca”, de Neal Stephenson. 

Na obra, o protagonista, um 
entregador de pizza na vida 
real, é um herói no mundo 
virtual idealizado por Stephen-
son. Sua missão é enfrentar um 
vírus de computador que ataca 
hackers e ameaça provocar o 
“infocalipse”. Da mesma for-
ma em que a tecnologia em 
si não era possível na época 
em que a obra foi escrita e 
está começando a vir à tona 
agora, é preciso colocar o pé 
no chão e considerar quando 
o Brasil poderá, de fato, usar 
plenamente o metaverso. 

A pandemia demonstrou 
o quanto ainda o Brasil ne-
cessita de investimento na 
sua digitalização. Ainda que 
pesquisas demonstrem que 
81% da população já tenha 
acesso à internet, o que é um 
grande percentual, a qualidade 
dessa conexão nem sempre é 
suficiente para tarefas básicas 
como a educação a distância, 
por exemplo. Experiências 
imersivas digitais demandam 
uma conexão estável de 5G. 
Isso porque elas simplesmente 
não podem travar. 

Ele chegou ao Brasil em 
2021, mas o acesso ainda não 
será difundido para toda a 
população já em 2022. Ele 
depende de um espectro 
de ondas bem maior do que 
utilizamos hoje em dia e as 
antenas existentes precisam 
ser adaptadas. Ainda vivemos 
em uma realidade em que 
milhões de brasileiros só têm 
acesso ao chip 3G pré-pago das 
operadoras de celular. 

Para essas pessoas, muitas 
das quais não têm acesso nem 
a saneamento básico, o 5G e, 
consequentemente, o meta-
verso estão a uma distância 
descomunal. Além disso, o 
metaverso também demanda 

equipamento de ponta. Desde 
computadores com processa-
dores mais potentes do que 
grande parte da população 
brasileira tem à mão, até os 
famosos óculos de VR. Isso 
tudo além de profissionais 
extremamente qualificados 
para produzir as experiências. 

Não há dúvida quanto ao 
imenso potencial transfor-
mador do metaverso para as 
nossas vidas. Quando estiver 
disponível, poderemos fazer 
atendimento ao cliente a dis-
tância de forma revolucionária. 
De repente, estaremos aqui no 
Brasil, comprando um óculos 
de uma loja no Japão, podendo 
experimentar no nosso rosto 
e tendo mais segurança na 
compra. Teremos a experi-
ência de entrar em um carro 
digitalmente, um apartamento, 
um museu, um show. 

O próprio setor corporativo 
poderá usar a tecnologia para 
processos de onboarding. 
Contudo, voltamos à discus-
são anterior. As empresas 
precisarão garantir o acesso 
de seus funcionários a todo o 
equipamento necessário para 
fazer com que isso funcione. 
A alternativa seria estreitar 
os processos seletivos para 
candidatos que já têm poder 
aquisitivo suficiente para ar-
car com os custos. Não é uma 
boa ideia. O metaverso é uma 
novidade que enche os olhos 
para o futuro. 

Mas este futuro por enquanto 
não será coletivo. Precisamos 
intensificar ainda mais o inves-
timento, tanto público quanto 
privado, na democratização da 
tecnologia. Senão, o acesso res-
trito a certos recursos aprofun-
dará ainda mais o espaço entre 
os grupos sociais. Isso aumenta 
a desigualdade social e, conse-
quentemente, o crescimento 
econômico. Passamos por um 
momento na nossa história em 
que o Brasil tem recebido um 
volume expressivo de capital 
focado no crescimento de 
nossas startups. 

A estrutura é realizada pela 
existência de demanda. Preci-
samos aproveitar essa ocasião 
e pensar estrategicamente em 
como melhor utilizar os recur-
sos que nos são oferecidos e 
levar nosso país para frente. A 
hora de investir é agora. 

(*) - É cofundador da Osten Moove 
e mentor de negócios no InovAtiva 

Brasil, maior programa de aceleração 
de startups da América Latina.

Fabiano Nagamatsu (*)

ais (MEI) e de micro e pequenas empresas que comercializam seus 
produtos pela internet continua apresentando incremento. De acordo 
com pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV em novem-
bro do ano passado, 74% dos pequenos negócios atuam no comércio 
eletrônico. Esse é o maior patamar da série histórica, que começou a 
ser realizada em maio de 2020. Na época, 59% dos donos de pequenos 
negócios atuavam com o comércio eletrônico. As mulheres são as que 
mais digitalizaram seus negócios. Segundo a pesquisa, oito a cada dez 
empreendedoras estão no comércio eletrônico, entre os homes, essa 
proporção para cai para sete a cada dez. 

E - LGPD Retroativa
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) assegura que, em 
breve, serão divulgadas as regras aplicáveis para penalidades adminis-
trativas em casos de descumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção 
de Dados), garantindo, ainda, a possibilidade de efeito retroativo. Isso 
significa que as empresas podem ser multadas por violações à lei prati-
cadas desde o dia 1º de agosto do ano passado, quando passou a valer a 
aplicação de sanções. Desta forma, pouco importa que a empresa esteja 
regular no momento de uma fiscalização ou incidente, pois a falta de 
regularidade prévia, se ligada ao fato, será usada como medida puniti-
va. Um bom ponto de partida para as empresas é revisitar e atualizar a 
Política de Privacidade diante dessa nova realidade.  Para saber mais, 
acesse (http://lbzadvocacia.com.br/). 

F - Startup de Orgânicos
O Grupo Supernosso está investindo em uma nova frente do mercado 
alimentício. A rede acaba de adquirir o controle da empresa mineira 
“Orgânico do Chico”, um e-commerce especializado em produtos orgâ-
nicos. O objetivo é potencializar o mercado de orgânicos e fazer com 
que esses alimentos sejam bem mais acessíveis para toda a população. 
Hoje, o Brasil possui um crescimento de quase 10% no mercado de 
alimentos orgânicos, tendo registrado um acréscimo de 2,3 mil novos 
produtores no último ano, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae. O 
grupo está focado em oferecer aos clientes ingredientes sustentáveis 
vindos de pequenos produtores locais. Será da fazenda para a sua mesa 
(farm to table), um conceito que teve origem nos EUA e que aproxima o 
produtor do cliente. Isso traz inúmeras vantagens, entre elas conhecer 
profundamente a origem dos ingredientes. Outras informações: (www.
supernossoemcasa.com.br).

G - Vinhos e Sucos
O ano de 2021 fechou com um aumento de 83,25% nas exportações de 
vinhos brasileiros se comparado a 2020. Os 8.132.342 litros, ou seja, 10,8 

A - Novas Lojas 
Os Correios acabaram de lançar edital de licitação da Loja de Correios 
Franqueada que traz oportunidades de negócios com a instalação de 
unidades nas principais cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Trata-
se de um novo modelo de franquia que oferece soluções nos segmentos 
de encomendas, mensagem, marketing e internacional, por meio de 
produtos e serviços como: Sedex, PAC, Cartas, Marketing Direto, En-
comenda Expressa – EMS, entre outros. A chegada da Loja de Correios 
ao mercado aquece a economia e aumenta as chances de investimento, 
com a credibilidade e a confiança da marca da estatal. Líder no segmento 
de encomendas e maior empresa de logística da América Latina. Mais 
informações podem ser encontradas no site (www.correios.com.br).

B - Profissionais do Paisagismo
Com a carência em encontrar espécies nativas brasileiras no mercado, 
o paisagista e artista plástico Roberto Carneiro criou o portal Legado 
Verde, que incentiva a produção e a utilização de plantas nativas no 
paisagismo, bem como difundir a conscientização de exploração susten-
tável e a preservação dos ricos biomas brasileiros. O portal é ilustrado 
com informações sobre a flora brasileira, fotos de exemplares nativos 
do Brasil, projetos de paisagismo, além de um blog, que traz temas 
abordados pelo portal e por seus colaboradores. Conta também com um 
diferencial importante na área para assinantes: ferramentas exclusivas 
para facilitar a vida de profissionais do setor na busca por produtores 
e fornecedores de produtos voltados ao paisagismo. Saiba mais em: 
(www.legadoverde.com.br).

C - Criação de Jogos
A Global Game Jam acontece entre os próximos dias 28 a 30, de forma 
remota, no  ICMC da USP, em São Carlos. Mais de 6,3 mil jogos foram 
criados por 28,8 mil pessoas de 104 países em uma das 585 sedes da 
Global Game Jam, a maior maratona de desenvolvimento de jogos do 
mundo. Esses números alcançados na última edição do evento devem 
se ampliar este ano, e qualquer pessoa, com ou sem experiência na área, 
pode participar da iniciativa, que será realizada de forma presencial ou 
remota em vários lugares ao redor do globo. O objetivo é estimular os 
participantes a trabalharem em grupo e desenvolverem o protótipo de 
um jogo em apenas 48 horas a partir de um único tema. Para participar, 
basta se inscrever no link: (https://globalgamejam.org/2022/jam-sites/
usp-são-carlos-fellowship-game).

D - Comércio Eletrônico
Mesmo com a queda nas medidas restritivas adotadas pelos governos 
estaduais e municipais, o número de microempreendedores individu-

milhões de garrafas, que saíram do Brasil nos 12 meses chegaram a 53 
países, com destaque para o Paraguai, Haiti, Rússia, China e Estados 
Unidos. Se somarmos o volume de vinho, espumante e suco de uva o 
total ultrapassa os 12.437.524 litros contra 6.586.262 do ano passado. 
O desempenho dos espumantes foi mais tímido, mesmo assim positivo 
com alta de 21,36%. O maior crescimento percentual foi na categoria de 
suco de uva com 144,59% de incremento, chegando a 3.369.939 litros. 
“Temos um portfólio de vinhos e espumantes que agradam aos mais 
variados paladares em todos os continentes”, destaca o presidente da 
União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Deunir Luis Argenta (http://
www.uvibra.com.br/).

H - BI e Analytics
A MicroStrategy, uma das maiores empresas de BI e Analytics do mun-
do, promove, nos próximos dias 1º e 2 de fevereiro o MicroWorld 2022, 
tradicional evento anual da companhia que reúne importantes nomes 
e autoridades em análise inteligente de dados. Totalmente virtual e 
gratuito, o evento transmitirá conteúdo e workshops. Destaques para 
as previsões e tendências de Business Intelligence e Analytics para este 
ano e os casos de sucesso de diversas companhias ao redor do globo 
que vão mostrar como usaram a tecnologia para se tornarem empresas 
orientadas a dados. O evento traz muito conteúdo sobre como a aná-
lise de dados melhora os resultados de negócios, facilitando melhores 
tomadas de decisão, além de maximizar os investimentos feitos pelas 
empresas em dados e pessoas. Inscrições: (https://www.microstrategy.
com/en/world-2022?CID=7014W000001uVnwQAE).

I - Conservação de Estofados
A Doutor Sofá - rede especializada em limpeza e impermeabilização 
de estofados em geral - comemora os números positivos de 2021. No 
total foram inauguradas 47 novas unidades, das quais 20 delas são 
de franqueados que já estavam na rede, além do start na internacio-
nalização da marca com contratos assinados nos EUA (New Jersey 
City e Orlando) e início da operação na Espanha com a Doctor Sofá 
España, na cidade de Pamplona. O projeto de expansão para 2022 
segue também para o Uruguai, Paraguai, Chile e Portugal. Com mais 
de 200 franquias, a rede atende atualmente mais de mil cidades e o 
número de clientes chega a um milhão. Para este ano a meta é de 50 
novas unidades no Brasil e 15 unidades internacionais. Saiba mais: 
(https://www.doutorsofa.com.br/).

J - Informações Atualizadas
Já está disponível no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), a Carta de Serviços ao Cidadão 2021. A publicação 
permite o acesso de maneira fácil à lista de serviços prestados pelo 
Iphan e como acessá-los, além de ser um instrumento de transparência. 
É possível obter esclarecimentos sobre as autorizações, permissões e 
cadastros feitos pelo Iphan. O documento também reúne informações 
sobre as pesquisas, exposições e acervos existentes no campo da edu-
cação patrimonial, os processos de reconhecimento e identificação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro e os prêmios, concursos e campanhas 
institucionais. Confira em: (http://portal.iphan.gov.br/uploads/publica-
cao/carta_de_servicos_iphan_2021_vr.digital_02__2_.pdf).

Os recursos serão 
usados para a recu-
peração de rodovias 

atingidas pelas chuvas em 
14 estados: Acre, Amazonas, 
Bahia, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Pará, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rondônia, 
São Paulo e Tocantins.

No fim de dezembro, o 
governo federal liberou 
R$ 200 milhões para a 
recuperação de rodovias 
em diversos estados, prin-
cipalmente Bahia e Minas 
Gerais, que registram, até 
agora, a maior extensão 
de estradas danificadas. 
De acordo com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, o governo mapeou 
a maior parte das rodovias 
danificadas pelas chuvas 
e enchentes ocorridas nas 
últimas semanas. 

Os recursos serão usados a recuperação de rodovias atingidas 
pelas chuvas em 14 estados.

A produção de motocicletas deve atingir 1,29 milhão 
de unidades neste ano, volume 7,9% maior do que a pro-
dução de 2021 no Polo Industrial de Manaus (1.195.149 
unidades). As vendas devem chegar a 1,23 milhão de 
motocicletas, com alta de 6,4% em relação a 2021, quando 
o total negociado ficou em 1.156.074 unidades.

As exportações deverão totalizar 54 mil unidades, 
alta de 1% sobre o volume do ano passado, quando fo-
ram vendidas 53.476 motocicletas, conforme projeções 
apresentadas pela Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo).

Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, 
as projeções de crescimento confirmam o cenário de recu-
peração gradativa da indústria de motocicletas, que vem 
retomando os volumes anteriores à pandemia. “Esperamos 
um cenário mais estável neste ano para atingirmos nova-
mente os patamares de 2015, quando a produção ficou em 
1,2 milhão de unidades”. Entre os fatores determinantes 
para a continuidade do crescimento estão o avanço dos 
serviços de entrega de produtos e o maior uso da moto-
cicleta nos deslocamentos urbanos.

Existem, porém, variáveis que podem influenciar esse 
desempenho, como o aumento dos casos da variante Ômi-
cron e da gripe H3N2, que podem afastar os trabalhadores 
de seus postos e assim impactar a produção. Além disso, 
a Abraciclo teme que instabilidades do cenário macroe-
conômico influenciem o setor, desde o abastecimento e 
reorganização das cadeias produtivas até a alta nas taxas 

Projeção representa aumento de 7,9% em relação a 2021.
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Governo libera mais R$ 418 mi 
para rodovias atingidas por chuvas
O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, editou medida provisória (MP) na quinta-feira 
(20) que abre crédito extraordinário no valor de R$ 418 milhões para o Ministério da Infraestrutura

a estados que vem sofrendo 
com a seca na Região Sul 
do país.

Esse crédito vai atender 
despesas relacionadas a 
socorro, assistência às víti-
mas, fornecimento de água 
potável, cestas básicas, ma-
terial de higiene e limpeza, 
combustível e dormitórios e 
colchões para os desabriga-
dos. Também serão usados 
no apoio aéreo para o res-
gate da população atingida, 
transporte de medicamentos 
e equipamentos e resta-
belecimento de serviços 
essenciais, tendo em vista 
que muitas áreas ainda estão 
isoladas. Já em relação à es-
tiagem na Região Sul, o cré-
dito será direcionado para a 
aquisição de cestas básicas, 
locação de carros-pipa, gas-
tos com combustível, entre 
outras medidas (ABr).

“Já mapeamos todas as 
situações, temos contratos 
para a maioria dessas situ-
ações. E aquelas que não 
temos [contrato] estamos na 
fase final para estabelecer 
essa contratação. Alguns 
problemas são mais simples 
de resolver e vão levar aí 
umas 48 horas, mas outros 

são mais complexos e podem 
levar algumas semanas”, 
disse o ministro. Outra me-
dida provisória abre crédito 
extraordinário de R$ 550 
milhões para ações do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional no enfrentamento 
das consequências das fortes 
chuvas e também no apoio 

Abraciclo estima produção de 
1,29 milhão de motocicletas neste ano

de juros e do frete. A indústria de motocicletas fechou 
2021 com produção de 1,19 milhão de unidades, alta 
24,2% na comparação com o ano anterior, quando foram 
fabricadas 961.986 unidades. 

O volume ficou 2% abaixo da expectativa da associação, 
que previa fabricar 1,22 milhão de motocicletas. O setor 
enfrentou a segunda onda da Covid-19 em Manaus, no 
início de 2021, quando deixaram de ser produzidas cerca 
de 100 mil motocicletas. Segundo Fermanian, existe atu-
almente fila de espera de 30 dias para modelos de baixa 
cilindrada e scooters. “Todas as associadas estão se es-
forçando para atender ao consumidor que espera, quer e 
precisa de uma motocicleta nova”, enfatizou o presidente 
da Abraciclo (ABr).
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OpiniãO
Um panorama  
da Reforma  

Tributária para 2022

Quando buscamos 
entender mais 
sobre o sistema 
tributário brasileiro, 
frequentemente nos 
deparamos com 
análises críticas

Principalmente no que 
se refere à comple-
xidade, disfunciona-

lidade e extensão de sua 
estrutura, características 
que dificultam um entendi-
mento prático e, como con-
sequência disso, o cálculo e 
o pagamento de impostos 
por parte do contribuinte 
e, sobretudo, das empresas. 

Dentro desse contexto, 
são altas as expectativas 
acerca da Reforma Tributá-
ria proposta em 2022, que 
se apresenta com o objetivo 
de simplificar o sistema, 
extinguindo tributos como 
IPI, PIS/Cofins, ISS e ICMS 
por um único, o Imposto so-
bre Operações com Bens e 
Serviços (IBS). A ideia é que 
tal ajuste possa favorecer 
as empresas e sua compe-
titividade, além de atribuir 
mais modernização à estru-
tura e possibilitar um maior 
crescimento econômico no 
ambiente brasileiro.

E o cenário é propício 
para que os benefícios 
consequentes da reforma 
sejam objetivos. De acordo 
com um ranking do Banco 
Mundial, que avaliou a fa-
cilidade no pagamento de 
impostos em 190 países, o 
Brasil ocupa, atualmente, a 
124ª posição. Claramente, 
não se espera que todos os 
problemas sejam resolvi-
dos instantaneamente ou 
que não apareçam novos 
desafios a serem solucio-
nados, mas a perspectiva, 
em um primeiro momento, 
é positiva. 

Ainda avaliando análi-
ses de mercado, segundo 
um estudo realizado pela 
UFMG, em um cenário em 
que a reforma tributária 
seja exitosa, o crescimento 
adicional do PIB do país 
pode alcançar 12% em 15 
anos, o que equivaleria a R$ 
1 trilhão a mais no resultado 
esperado para 2022. Para as 
pessoas físicas, também se 
espera um impacto positivo: 
uma adição de R$ 4,8 mil 
na renda média anual dos 
brasileiros. 

Além dos impactos de 
ordem financeira, também 
é muito esperada, como 
comentada, a atribuição 
de maior funcionalidade e 
transparência ao sistema 
tributário brasileiro. Hoje, 
o contribuinte não tem 
plena certeza de quais im-
postos estão sendo pagos 

no consumo de produtos 
e serviços e qual o destino 
das tributações. Ademais, 
com cobranças diferentes 
aplicadas entre os vários 
setores produtivos, cria-se 
um ambiente de negócios 
ineficiente e pouco favo-
rável ao crescimento de 
empresas. 

Apesar de um entusiasmo 
inicial a respeito da Re-
forma Tributária, algumas 
questões ainda demandam 
esclarecimentos. A princí-
pio, a proposta principal de 
reforma que está em pauta 
no Congresso Nacional - 
PEC 110/2019, que deve 
ser votada no início deste 
ano - trata muito mais da 
simplificação da cobrança 
de impostos e, portanto, 
não desonera, de fato, a alta 
carga tributária imposta. 

Outro ponto sob discussão 
é o fato de que a criação 
de um imposto único retira 
a autonomia de gestão de 
orçamentos por parte de 
estados e municípios e cria 
uma disputa em relação 
ao ISS e ICMS, dentro de 
um contexto de disputa 
política. 

O que vem sendo critica-
do diz respeito à cobrança 
de alíquota de 15% de 
Imposto de Renda sobre a 
distribuição de dividendos 
nas empresas, ponto que, 
se aprovado, na prática, 
pode aumentar a carga 
tributária de uma série de 
organizações.

Levando em consideração 
as questões apresentadas 
acima - e tudo aquilo que já 
foi discutido sobre o assunto 
nos cadernos de economia 
ao longo de 2021 -, é muito 
clara a necessidade de re-
visão e uma consequente 
reformulação efetiva do 
sistema tributário brasileiro 
(uma demanda que existe 
há décadas no país), mas 
também de uma maior dis-
cussão sobre o tema com 
esferas da sociedade civil. 

Se por um lado os benefí-
cios são muito claros, ainda é 
necessário que os termos se-
jam mais bem esclarecidos e 
as propostas apresentadas 
não simplifiquem apenas a 
estrutura de cobrança, mas 
busquem, também, uma 
transformação efetiva, atri-
buindo mais transparência, 
funcionalidade e redução de 
tributos para o contribuinte 
brasileiro que, já há muitos 
anos, sofre para lidar com 
um dos sistemas tributários 
reconhecidamente mais 
complexos do mundo. 

 
(*) - Formado em Direito, com 

especialização em direito tributário 
e foco no suporte às empresas 

e atividades de consultoria, 
administração e gestão empresarial, 

é sócio no FNCA Advogados.

Roberto Cardone (*)

Metaverso, nova realidade do 
mundo digital: advogado fala 

como a justiça pode ser aplicada
Especialista em Crimes Virtuais e Cibernéticos faz alerta com a chegada da nova tecnologia

Lucas Miranda

A tecnologia voltada ao mundo 
digital salta cada vez mais das 
telas de celulares e computa-

dores e se mistura ao ambiente físico. 
Um exemplo, é o metaverso, uma 
espécie de universo virtual 3D, que 
mal chegou e já está incluso na lista da 
Bank of America, onde apresenta as 14 
tecnologias que revolucionarão a vida 
humana nos próximos anos.

 
A nova realidade do mundo digital, 

que permite ter experiências senso-
riais, tem potencial para gerar uma 
receita anual de US$ 1 trilhão no 
longo prazo, segundo afirma o relatório 
da gigante do mundo cripto, Grayscale.

 
O metaverso é a junção da realidade 

aumentada e realidade virtual e vai 
muito além de um jogo. É sobre viver 
por meio de avatares e ter uma vida no 
mundo virtual, como trabalhar, fazer 
compras, ganhar dinheiro, melhorar 
suas habilidades e muitas outras pos-
sibilidades.

 
Atento à chegada destas tecno-

logias e como elas podem impactar 
o dia a dia da sociedade, o advogado 
especialista em Crimes Virtuais e 
Cibernéticos, Leonardo Britto, traz 
alguns alertas em relação aos crimes e 
situações que podem acontecer neste 
novo mundo digital.

 
De acordo com o advogado, é possível 

prever, por exemplo, alguns crimes que 
podem ocorrer no metaverso, como 
crimes contra honra, contra o sistema 
financeiro e tributário, vazamento de 
dados pessoais, simulação de transa-
ções, furto de identidade, stalking, 
dentre outros.

 
Leonardo destaca que na hipótese 

de qualquer dano gerado ao consumi-
dor que foi, de alguma forma, lesado 
por meio deste mundo virtual, todo o 
processo será aplicado por meio dos 
dispositivos constantes do Código de 
Defesa do Consumidor, bem como os 

demais dispositivos legais já aplicáveis 
no Direito Digital em si.

 
Apesar de ser algo ainda em cons-

trução, o especialista lista quais são 
os ramos do direito que podem estar 
ligados ao metaverso. O primeiro é o 
Direito do Consumidor, tendo em 
vista que grandes empresas estarão 
na plataforma vendendo produtos e 
serviços. “Isto significa que a cadeia 
consumerista será fomentada ainda 
mais e, com isso, também surgirão os 
problemas: vício do produto, serviço, 
propaganda enganosa e falha na 
prestação do serviço”, explica.

 
Leonardo afirma que o segundo 

ramo do direito é a Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD, pois o número de 
dados coletados pelo metaverso será 
infinitamente maior do que o que já 
vem ocorrendo nos dias atuais. 

 
“Com isso, a interação entre os 

usuários (Avatares) com troca 
de informações também será um 
grande desafio, posto que, por se 
tratar de uma ferramenta nova, 
será necessário estabelecer limites 
a fim de proteger cada usuário 

contra eventuais abusos/prejuízos”, 
acrescenta.

 
Embora seja uma novidade que ain-

da está se aperfeiçoando, o advogado 
reforça que em casos de crime contra 
honra no metaverso, as pessoas não 
devem esquecer que o avatar repre-
senta o usuário/pessoa na vida real e 
que eventual troca de ofensas deverá 
ser apurada pela plataforma.  

 
“Inclusive, nos termos de utiliza-

ção da mesma já deverá constar as 
regras e diretrizes que cada usuário 
deverá seguir, sob pena de banimen-
to. Ainda assim, será possível iden-
tificar o ofensor e tomar as medidas 
legais cabíveis”, frisa.

 
Para a punição daqueles que come-

terem crimes neste ambiente, o espe-
cialista alerta que existem mecanismos 
por meio da própria justiça brasileira. 
“Temos uma legislação, focada no 
meio digital, que consegue penalizar 
aqueles que cometerem crimes no 
metaverso, como o Marco Civil da 
Internet, Lei Carolina Dieckman, 
Lei do Stalking e demais dispositivos 
legais pertinentes”, finaliza.

News@TI
para atuar, devido à flexibilidade do nosso software desenvolvido para 
atender a diversas demandas”. 

Nozomi Networks recebe certificação de 
segurança CSPN da ANSSI

@O sensor Guardian NSG-M da Nozomi Networks Inc., líder em segurança 
para tecnologia operacional (OT) e Internet das Coisas (IoT) recebeu 

a Certificação de Segurança de Primeiro Grau de Produtos de Tecnologia 
da Informação (CSPN)¹ da Agência Nacional Francesa de Segurança em 
Sistemas de Informação (ANSSI). Essa é a primeira solução de segurança 
para OT e IoT a receber esse reconhecimento por sua visibilidade, segurança 
e monitoramento seguro de ativos OT, IoT, TI, borda e nuvem. Os vistos 
de segurança emitidos pela ANSSI permitem identificar as soluções mais 
confiáveis que são reconhecidas após uma revisão minuciosa realizada por 
centros de avaliação licenciados de acordo com métodos rigorosos de teste 
(https://www.nozominetworks.com/products/guardian/).

ChatClass vence prêmio internacional 
“Desafio TPrize Challenge 2021” do MIT

@A partir do questionamento “Como as populações com poucos recur-
sos na América Latina e no Caribe podem desenvolver as habilidades 

necessárias para ter acesso a bons empregos, melhores oportunidades e 
bem-estar geral?”, empresas que usam a tecnologia para impactar positiva-
mente e desenvolver oportunidades para comunidades dos países da América 
Latina e do Caribe participaram do Desafio TPrize Challenge 2021, realizado 
pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos. 
Com intuito de minimizar os impactos negativos da pandemia da Covid-19 
na educação, propondo metodologias práticas e de ensino-aprendizagem, 
além de oferecer formação e currículo flexível em competências técnicas, 
sociais, interpessoais e transversais,  preparando as pessoas para o trabalho 
do futuro, o Desafio contou com a curadoria de grandes especialistas no 
setor, inclusive de Erich Schmit, conselheio do Google.

Domino’s Brasil lança programa Brotinhos Tech

@O período é de boas oportunidades para estudantes que buscam estágio 
para ingressar no mercado de trabalho. A Domino’s Pizza Brasil acaba 

de lançar o programa Brotinhos Tech, com vagas para Rio de Janeiro e São 
Paulo. As vagas são para modelo flex office, com períodos alternados entre 
trabalho remoto e presencial. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo 
site https://dominos.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MTM5OTE0Nywic291cmN-
lIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page  
e vão até o dia 7 de fevereiro. Serão aceitos estudantes com previsão de 
formatura entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Os selecionados co-
meçam a atuar ainda no primeiro semestre desse ano.

BRQ e Megawork se unem para ampliar 
portfólio de soluções SAP

@A ampla expertise da Megawork, empresa de mais de 30 anos e uma 
das principais parceiras SAP do Brasil, motivou a BRQ Digital Solu-

tions, empresa líder na construção de jornadas de transformação digital, 
a escolhê-la como sua parceira de negócios para potencializar as vendas 
envolvendo a tecnologia da SAP. “Em quase 30 anos de existência, a BRQ 
tem apoiado empresas de diversos setores ao desenvolver soluções digitais 
inovadoras e personalizadas com foco em levar a melhor experiência ao 
consumidor final. Ao unirmos nosso know-how ao da Megawork como 
uma parceria estratégica, vamos ampliar nossa capacidade de entrega 
e conexão ao portfólio SAP com o propósito de agregar valor e gerar 
escala”, afirma Rodrigo Frizzi, CDO da BRQ (www.brq.com).

Fibracem abre 40 vagas de trabalho em 
quatro divisões da empresa

@A Fibracem acaba de abrir 40 vagas de trabalho, para atuação nas cin-
co divisões da empresa (Matriz e Centro de Distribuição em Pinhais; 

Fábrica e Centro de Distribuição em Linhares/ES). As oportunidades 
são para cargos com atividades na operação industrial, administrativa e 
estratégica. Além destas, outras seis vagas já foram preenchidas, o que 
pode totalizar 46 novos postos de trabalho ofertados pela empresa só no 
mês de janeiro, uma média de 1,5 contratações por dia. Para participar do 
processo seletivo é necessário se cadastrar no portal de recrutamento e 
seleção da empresa, por meio da plataforma Sênior X. O canal é exclusivo 
para captação de currículos da Fibracem e respeita os princípios básicos 
da política de privacidade das informações dos candidatos, tendo como 
base a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Sankhya aposta no potencial do agronegócio 
e inaugura Unidade de Negócios em Goiás

@Apostando no potencial do agronegócio de Goiás (GO), destaque 
nacional em produção de grãos e de proteína animal, a Sankhya, 

empresa brasileira de sistemas de gestão (ERP) e criadora do conceito 
EIP (Enterprise Intelligence Platform), está anunciando a abertura de 
uma Unidade de Negócios em Rio Verde, região Sudoeste do Estado. A 
expectativa da empresa é ampliar ainda mais sua presença nesse setor, 
que deve totalizar mais de 30% de participação no PIB brasileiro este 
ano, além de conquistar novos clientes nas áreas de logística, varejo de 
autopeças, entre outras. Segundo Daniel de Freitas Marques, gestor que 
comandará a operação da Unidade, a perspectiva de crescimento é alta 
devido às oportunidades que a região apresenta. “Além do agronegócio, 
Goiás concentra grandes indústrias e empresas dos mais variados setores, 
entre eles logística e varejo de autopeças, nos quais temos total aderência 

ricardosouza@netjen.com.br

Leonardo Britto

Petlove&Co anuncia programa de estágio  
com 45 vagas para estudantes

A Petlove&Co, maior plataforma 
do universo pet do país, dá início ao 
Petlove Talents 2022, programa de 
estágio que está em sua quarta edição 
e a segunda voltada para estagiários. 
Para esse ano, a holding está com 45 
vagas abertas nas suas empresas: 
Petlove, DogHero, Vetus, VetSmart 
e Porto.Pet.

As inscrições estarão abertas até o 
dia 30 de janeiro. As vagas são para 
São Paulo (SP) e Extrema (MG). A 
expectativa é que mais de 5.000 se 
inscrevam para as oportunidades, 
que passam por Operações, Produ-

tos, Conteúdo, Análise de Dados, 
Logística, Planejamento Financeiro, 
CRM Design, entre outros. Na última 
edição, foram mais de 4.000 inscritos 
e cerca de 30 estagiários contratados.

A Companhia oferece diversos be-
nefícios para seus contratados: plano 
de saúde e odontológico, Seguro de 
Vida, cartão de benefícios, auxílio 
home office, Porto Seguro para titular 
e dependentes (sem desconto), ser-
viços de academia e terapia, crédito 
de R$100 no site da Petlove durante 
o mês de aniversário, entre outros 
(https://estagio.petlove.com.br/).
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Quem trabalha em oficina mecânica 
há um bom tempo sabe que existem 
práticas comuns, mas nada saudáveis 
para a vida financeira do negócio. 
A venda fiada é a mais conhecida 
delas. Estima-se que cerca de 70% 
das oficinas mantenham, em pleno 
século XXI, o hábito de vender fiado, 
por medo de perder clientes que 
tiveram imprevistos mecânicos e 
não estavam prontos para pagar da 
forma correta.

“Quando um dono de oficina deixa 
de lado o acompanhamento financei-
ro, chega uma hora que ele não tem 
mais dinheiro para repor o estoque, 
nem investir na capacitação da equipe 
ou em uma estrutura mais moderna, 
porque tem um valor considerável 
parado na mão do cliente”, explica 
Amanda Medeiros (*), que tem como 
foco a gestão de oficinas mecânicas. 
Ela ressalta que incluir regras dentro 
da empresa é um passo fundamental 
para que clientes e funcionários sigam 
adequadamente. 

Além disso, ter clareza de quanto 
dinheiro já ficou parado pela prática 

da venda fiada, traz ao reparador 
um cenário que talvez ele não esteja 
enxergando. “Uma maneira muito 
simples de saber quanto existe de 
dinheiro parado na mão do cliente 
que fez o serviço fiado é somar todos 
esses atendimentos do ano passado. 
Pelos reparadores que eu atendo é 
possível estimar que 30% do caixa é 
prejudicado”, explica Amanda.

Confira agora um passo a passo para 
eliminar essa prática e estruturar seu 
caixa ainda neste ano:
	 •	Avise sobre as mudanças: seus 

clientes precisam saber que mu-
danças irão ocorrer e é necessário 
ter pulso firme. Ter novos hábitos 
será um pouco desconfortável 
para todos, no início, mas o re-
sultado a longo prazo beneficia a 
empresa;

	 •	Elimine pendências: revise as 
contas pendentes do ano passado, 
veja o quanto de dinheiro a oficina 
tem deixado de receber e entre 
em contato com os clientes para 
fazer a negociação delas. Todos 
têm contas para pagar. No seu 

negócio não é diferente;
	 •	Opções de pagamento: ofereça 

mais opções de pagamento com 
as máquinas de cartão e negocie 
a taxa diretamente com a opera-
dora. Melhor ter a segurança de 
que o serviço prestado será pago, 
não é mesmo?

	 •	Quem recebe o pagamento: 
para não existir confusão no 
fechamento do caixa, escolha 
uma pessoa para fazer todos os 
recebimentos, não o funcionário 
que estiver livre. Isso elimina a 
chance de haver perdas e, se algo 
der errado, saberá com quem 
conversar. 

Por fim, Amanda Medeiros aconse-
lha que o dono da oficina não tenha 
medo de perder clientes. “Atualmente 
a tecnologia nos dá opções para que 
todos tenham uma forma segura de 
pagar e receber. Então, atualizar a 
gestão de negócios de todas as em-
presas, inclusive as micro, faz parte 
de crescer e fidelizar novos clientes”. 

(*) - É Consultora Financeira.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Consumer Electronics Show 

(CES) é o maior evento do 
mundo da área de tecnologia 
da informação e comunicações 
e realizou-se no início de janei-
ro em Las Vegas. Empresas e 
profissionais mostravam-se en-
tusiasmados com o evento, que 
fora realizado de forma virtual no 
início de 2021; no entanto, a pre-
sença da Ômicron fez com que 
gigantes da área cancelassem 
suas presenças neste CES, que, 
apesar de tudo, trouxe muita 
coisa interessante, inclusive em 
outros domínios da tecnologia. 

Na área automotiva, a Goodyear 
trouxe uma grande novidade: o 
protótipo de um pneu feito com 
70% de material sustentável, 
um primeiro passo a caminho da 
meta que a empresa estabeleceu 
em 2020, que é criar até 2030 
um pneu 100% fabricado com 
materiais desse tipo. A empre-
sa pretende diminuir o uso de 
derivados de petróleo em seus 
processos fabris, substituindo-os 
por materiais como metano e di-
óxido de carbono, o que também 
reduziria as emissões de gases 
geradores do efeito estufa no 
processo produtivo. 

Para dar mais flexibilidade 
aos pneus em situação de mu-
danças de temperatura, usará 
subprodutos da extração de 
óleo de soja. Para aumentar a 
aderência dos pneus, aumen-
tando a segurança e diminuindo 
o consumo de combustível, 
pretende usar um subproduto 
do beneficiamento do arroz, 
composto por cascas e poeira, 
que normalmente é destinado 
a aterros sanitários. Estuda 
também usar garrafas plásticas 
recicladas para fabricação dos 
cordões que compõem a estru-
tura dos pneus. 

Apesar de ser ainda um pro-
tótipo, o novo pneu promete 
trazer avanços. Mesmo que não 
se transforme em um produto 
fabricado em massa, o simples 
uso de algum dos materiais que 
o compõem na construção de 
pneus convencionais, pode tra-
zer benefícios ao meio ambiente, 
inclusive ao final de sua vida 
útil, pois é importante lembrar 
que na atualidade pouquíssimos 
pneus são descartados de forma 
correta.

 
(*) - Doutor em Ciências pela USP e 
mestre em Engenharia Elétrica pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
é consultor de empresas.

Uma pesquisa apontou 
que para 64% das 
empresas os riscos 

cibernéticos são as maiores 
ameaças para a continuidade 
dos negócios. O estudo 11º 
Allianz Risk Barometer mos-
tra ainda que a preocupação 
com a segurança dos dados 
está acima dos riscos que a 
pandemia pode causar. 

De acordo com a advogada 
especialista em Direito Digi-
tal do PG Advogados, Jessica 
Pelizari,  o primeiro passo 
para as empresas evitarem 
os riscos cibernéticos é a pre-
venção por meio de treina-
mentos internos, auditorias 
e testes de vulnerabilidade 
e a aquisição das melhores 
tecnologias disponíveis no 
mercado. “O ideal é atuar 
sempre preventivamente”, 
reforça. 

“A grande maioria dos 
ataques cibernéticos que 
existem hoje no mercado 
são decorrentes de falhas 
humanas como, por exem-
plo, o clique em um link de 
um email suspeito. Isso abre 
uma porta para um possível 
ataque”, alerta a especialista. 

A conscientização humana 
é o passo mais importante 

A preocupação com a segurança dos dados está acima dos riscos 
que a pandemia pode causar.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Regina Brito – Edit. Matarazzo –  A professora 
autora é dessas pessoas que nasceram com o dom 
da escrita e o desenvolveu de tal modo a ponto de 

criar em seus leitores um êxtase profundo. Neste “livrinho”, 
em formato de bolso, Regina brinca com o leitor jogando, no 
título, uma frequente dúvida: Conto ou crônica? Não importa 
sua forma, o que devemos levar em conta é seu conteúdo. Esse 
é o claro recado que suas páginas demonstram. Suas estórias 
abarcam situações cotidianas de nós todos (as). Vibrante.

Conto ou Crônica?

Carlos Alexandre Braga - Soul -  Advogado, 
ex-comandante geral da Guarda Civil Metropolitana, 
ficcionou esta obra para expor suas ideias e convic-
ções religiosas. Casal de jovens são instados a procu-

rar, incessantemente, pelo mundo, a chave que levará ao pleno 
conhecimento de como originou-se o ser humano, bem como 
descobrir a verdade sobre o Éden, suas histórias e onde hoje se 
encontra. Contudo, não deixou de lado fatores tão importantes 
quanto a devoção e crença. A natureza está presente em grande 
espaço. Suas páginas estão eivadas de fotos e pinturas, todas 
corroborando sua teoria. No mínimo instigante.

Éden: A chave para a vida

Isa Colli – Mariana Fajardo e Milena Assun-
ção (Ilustrs) - Colli Books – Nossa “embaixatriz 
literária” na Bélgica criou uma estória para demons-
trar como diferentes seres em plena desigualdade, 

racial, econômica e quetais, podem e devem conviver harmo-
nicamente em paz. A protagonista é uma indiazinha da tribo 
Kambeba, na região amazônica , que passou a frequentar uma 
escola de crianças não indígenas. A princípio atemorizou-se, 
todavia descobriu uma incrível miscigenação na sua classe , 
que  além de deixá-la tranquila , provou-lhe que somos todos 
iguais, independentemente de sua origem ou status social. 

Bem oportuna.

Descobertas de Inaiá

José Roberto Marques – Buzz – O autor, psi-
cólogo, professor em internacionais universidades, 
gestor e sempre preocupado com a felicidade das 
pessoas,  tem muito “chão de estrada” para definir 

o que é ser realmente milionário. Conseguiu sair de graves 
crises financeiras de maneira retumbante. Afinal, quem não 
deseja uma “riquezazinha”, não é mesmo? Fundador do Instituto 
Brasileiro de Coaching – I B C – José não só ensina como obter 
uma real abundância líquida e patrimonial, como esclarece o 
verdadeiro significado de ficar/ser rico e o que fazer com seu 
resultado. Uma interessante guinada nos valores hodiernos, 
que pretende propiciar bem estar, bem viver e prosperidade. 
Eficaz e gostosamente impactante.

Mindset Milionário

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)

Pneu faz sucesso 
na Consumer Electronics Show

Especialista alerta sobre como 
evitar riscos cibernéticos

O avanço da digitalização da economia trouxe consigo novos desafios para os empresários e diretores, 
que tiveram que se aprofundar no mundo da tecnologia e da segurança da informação

informação. “Isso foi algo 
impulsionado recentemente 
pela nova LGPD e é impor-
tante ter essas regras claras 
para os colaboradores”, res-
salta, ao afirmar que  a LGPD 
trouxe uma conscientização 
em relação à segurança dos 
dados. “Tínhamos uma cul-
tura de ceder os dados pes-
soais em qualquer situação, 
mas é importante entender 
o quanto esses dados têm 
valor. 

Por isso, uma Governança 
de Privacidade de Dados é 
importante para aprender 
a manusear, proteger e até 
mesmo descartar esses da-
dos quando eles não forem 
mais úteis para a empresa”, 
afirma. Para a especialista, 
é importante estar atento 
às tecnologias disponíveis 
no mercado. “Elas evoluem 
muito rápido e uma tecnolo-
gia adquirida agora pode não 
ser a mais eficiente daqui a 
seis meses. É importante 
identificar qual a marca 
referência no mercado em 
termos de segurança, por-
que, às vezes, o barato sai 
caro”, finaliza. - Fonte e 
outras informações: (www.
pgadvogados.com.br).
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porque a maior parte das 
tentativas de invasão dos 
sistemas ocorre através da 
Engenharia Social. 

“É quando é criada uma si-
tuação para induzir a pessoa 
ao erro e fazer com que ela 
clique em um link suspeito, 
como os e-mails de spam ou 
tentativas de phishing”, des-
taca. Apesar de parecer uma 
recomendação corriqueira, 
Jéssica afirma que este tipo 
de situação ainda é muito 
comum porque os golpes 
também evoluem.

“É necessário checar se o 
email está realmente com o 
nome da empresa, às vezes, 

os criminosos mudam ape-
nas um detalhe que nem 
sempre é percebido. Então 
é altamente recomendável 
um treinamento de segu-
rança da informação para os 
colaboradores”, explica. Sua 
segunda recomendação é 
uma auditoria que se encaixe 
no perfil da empresa. “Pode 
ser uma análise de vulnerabi-
lidade ou o teste de Pentest, 
por exemplo, que podem 
identificar as possíveis falhas 
na segurança da empresa”, 
recomenda. 

A advogada explica que 
as empresas devem ter uma 
política de segurança da 

Saiba onde sua oficina mecânica está 
perdendo dinheiro




