
A Nutanix, líder em computação híbrida multicloud, anunciou as 
conclusões de sua quarta edição da pesquisa Enterprise Cloud Index 
(ECI) global, que mede o progresso empresarial referente a adoção da 
nuvem. A pesquisa mostrou que o multicloud é o modelo de implantação 
mais utilizado atualmente e a adoção saltará para 64% nos próximos 
três anos. Mas a complexidade do gerenciamento pelas fronteiras da 
nuvem continua sendo um grande desafio para as empresas, com 87% 
concordando que o sucesso da multicloud requer um gerenciamento 
mais simples por meio de infraestruturas mistas de nuvens.  

A adoção multicloud saltará para 64% nos 
próximos três anos
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“Era uma vez um mundo em que todos trabalhavam cinco dias por 
semana dentro das empresas”. Essa não é mais uma história encantada 
e tem se tornado cada vez menos realidade. Isso porque as pessoas têm 
buscado maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional e muitas, aliás, 
já se acostumaram com o conceito de “no where”, ou seja, não importa 
onde você esteja trabalhando, desde que mantenha sua produtividade 
em dia!  

Nomadismo corporativo- trabalho híbrido 
pode reter talentos

Um em cada quatro consumidores continuará a comprar em lojas on-
line estrangeiras, mesmo depois da pandemia, de acordo com pesquisa 
recente da Ipsos com 13 mil entrevistados nos maiores mercados de 
comércio eletrônico do mundo. Essa mudança demonstra que é chega-
do o momento dos comerciantes garantirem que seus negócios sejam 
adaptáveis  à nova economia digital - e estejam prontos para competir 
pelo mercado de varejo online global, estimado em mais de US$ 4,28 
trilhões, e que deve crescer rapidamente nos próximos anos.  

Sete dicas para as PMEs se expandirem 
globalmente e permanecerem seguras
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News@TI

Especialistas em IA debatem sobre inovação 
durante o Data Champions Online Brazil

@Nos próximos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, os especialistas 
mais renomados do mundo dos dados no país irão se reunir 

durante o Data Champions Online Brazil, evento digital gratuito, 
que este ano terá como tema "Conectando Dados com a Estra-
tégia de Negócios e Acelerando a Inovação em uma Economia 
Pós-Pandêmica". Entre as empresas participantes estão a startup 
líder em Inteligência Artificial na Nuvem, H2O.ai, que tem como 
missão democratizar a Inteligência Artificial para todos, além de 
grandes nomes do mercado como Carrefour, Natura, Banco do 
Brasil, SC Johnson e Nubank. Abrindo a programação, na terça-
-feira, dia 15/02, especialistas de dados do Carrefour, Renault, Itaú 
e Natura, entre outros, irão discutir sobre o papel da analítica de 
dados na construção da resiliência organizacional, impulsionando 
a recuperação e acelerando o crescimento.    Leia a coluna 
completa na página 2
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Ele anda meio sumido, mas em 
alguns estabelecimentos segue 
resistindo e sendo recebido nas 
negociações comerciais. 

A utilização dos cheques vem caindo ano a ano 
com a chegada dos meios eletrônicos. Hoje, 

dificilmente você encontra alguém portando 
um talão e pagando suas despesas em cheque.

Segundo Mellissa Penteado, CEO do grupo 
proScore, diferente do que acontecia no passado, 
de maneira geral o cheque não é mais usado para 
despesas corriqueiras, como mercado ou farmácia. 
“O uso do cheque acontece muito em comércios 
de alto valor agregado, como lojas de material 
de construção. Há o caso de regiões com menos 
acesso à tecnologia, cujo cheque também é usado”.

Alguns profissionais liberais ou mesmo um 
comprador que pretenda dividir uma compra 
em mais de 12 vezes, que não dá para fazer 
no cartão de crédito, são usuários do cheque. 
Apesar do risco do cheque voltar sem fundos 
– fato que pode ser mitigado por sistemas de 
apoio e consultas - o serviço não tem o custo 
operacional pelo uso das máquinas de cartão, 
nem taxas cobradas pelas empresas que fazem 
parte da cadeia de pagamentos e também pode 
ser usado para pagamento de terceiros.

A digitalização fez com que meios de paga-
mento eletrônicos – como pix, transferências 
ou até cartões – sejam mais usados. Por isso, 
é comum que locais com menos acesso à tec-
nologia ainda usem o cheque como meio de 
pagamento. No entanto, o uso desta modalidade 
não se relaciona exclusivamente ao acesso tec-
nológico. Em alguns segmentos da economia, 
como materiais de construção ou até insumos 
para a indústria ainda são pagos com cheque.

Mellissa destaca a necessidade de alguns cuida-
dos para quem ainda mantém o hábito de utilizar 
os talões de cheques. "O uso dos cheques, assim 
como de qualquer outro meio de pagamento, está 
suscetível a problemas se não houver medidas 
de segurança e verificação adequadas, por isso, 
sempre é bom cautela", afirmou.

•	 Emitir	cheques	sempre	nominais	e	cruzados;
•	 Ao	preencher	cheques	elimine	os	espaços	

vazios	e	evite	rasuras;

Cheque resiste à tecnologia e 
segue utilizado no Brasil
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•	 Controle	os	depósitos	e	 retiradas	no	ca-
nhoto,	inclusive	as	realizados	com	cartão;

•	 Evite	circular	com	talões	de	cheques.	Leve	
apenas a quantidade de folhas que preten-
de utilizar no dia. Faça o mesmo com os 
cartões de crédito, carregando-o apenas 
quando	pretender	utilizar;

•	 Ao	receber	um	novo	talão	confira	os	dados	
referentes ao nome, número da conta cor-
rente e CPF e a quantidade de cheques do 
talonário;

•	 Tome	o	máximo	de	cautela	na	guarda	dos	
talões. Destaque a folha de requisição e 
guarde	em	separado;

•	 Nunca	deixe	requisições	ou	cheques	assi-
nados	no	talão;

•	 Destrua	os	talões	de	contas	inativas;
•	 Separe	os	cheques	de	qualquer	documento	

pessoal.

Mellissa acredita ainda que o cheque não 
vai acabar como muita gente pensa. "A folha 
de cheque não deve acabar. Essa redução do 
uso acontece naturalmente acompanhando a 
tecnologia, mas por ser um meio de pagamento 
importante em setores e regiões, deve perma-
necer por longos anos", declarou.

 
De acordo com Federação Nacional de Ban-

cos (Febraban), o uso de cheques no país caiu 
23,7% em 2021 em relação a 2020. Foram com-
pensados 218,9 milhões de cheques, o menor 

valor da série histórica, uma queda de 93,4% 
em relação a 1995, primeiro ano de medição.

Em 2020, foram compensados 287,1 
milhões de cheques. O número dos dois 
anos anteriores está bem distante do dado 
de 1995, quando foram compensados 3,3 
bilhões de cheques, somando R$ 2 trilhões. 
O valor compensado em 2021 foi de R$ 667 
bilhões, queda de 67,4% ante 1995 e 0,22% 
em relação a 2020.

Os cheques devolvidos de 2021 representa-
ram 8,5% do total de cheques compensados, 
18,6 milhões. Uma queda de 23,7% em relação 
ao ano de 2020. Em 1996, quando essa categoria 
passou a ser medida, foram devolvidos 63,5 
milhões de cheques.

O total de cheques devolvidos sem fundos 
em 2021 caiu de 15,2 milhões em 2020 para 
13,6 milhões, redução de 20,6%. Essa categoria 
começou a ser medida em 1997, quando foram 
registrados 56,8 milhões de cheques devolvidos 
sem fundos.

Segundo a Febraban, a queda acentuada no 
uso de cheques no Brasil reflete o avanço dos 
meios de pagamento digitais, como a internet, o 
mobile banking e a criação do Pix, que ocorreu 
em 2020. - Fonte e outras informações: (www.
proscore.com.br).
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A ciência por trás do cheiro de carro novo
No Japão, Ino Ryunosuke é conhecido como o Nariz da Nissan 

ou mestre em aromas – um tipo de mestre artesão – o especia-
lista é responsável por testar o cheiro dos carros novos. Para 
que a experiência do passageiro seja um sopro de ar fresco, ele 
também testa os sistemas de ar-condicionado, e como os cheiros 
do veículo podem mudar com o tempo. Ino trabalha no Centro 
Tecnológico	da	Nissan	como	especialista	técnico	no	departamento	
de Qualidade do Ar no Interior do Veículo, liderando uma equipe 
responsável por analisar e autorizar os materiais que são utiliza-
dos nos veículos. Pesquisas indicam que nosso senso de olfato 
é forte, podendo reconhecer milhares de cheiros diferentes. Os 
cheiros percorrem o sistema nervoso olfativo do corpo até os 
centros cerebrais responsáveis pela memória e as emoções. É por 
isso que o cheiro de um carro pode provocar fortes lembranças 
(nissannews).   Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: nissannews

5G E SuAS IMPLICAçõES SOCIOECONôMICAS NO BRASIL
    Leia na página 4

Fim ao uso de máscara 
Tendo	mais	de	90%	da	população	

com mais de 12 anos vacinada com 
ao menos uma dose anti-Covid, a 
Itália anunciou a retirada da obri-
gatoriedade do uso de máscaras ao 
ar livre a partir desta sexta-feaira 
(11). A decisão foi tomada após o 
ministro da Saúde, Roberto Spe-
ranza, assinar decreto. A medida, 
no entanto, ressalta que o uso da 
proteção permanece obrigatória 
em ambientes fechados.
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