
Face ao aumento dos preços e a perda do poder de compra dos 
brasileiros, a sensibilidade dos preços ao consumidor está ganhando 
terreno, razão pela qual os varejistas e as marcas estão implementando 
várias estratégias para manter a procura atual e atrair os consumidores 
para as lojas, a fim de encorajar o consumo.   

As estratégias dos supermercados contra 
a inflação
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Estar preparado para uma crise é tão importante quanto focar no 
crescimento da empresa.    

Sua empresa está preparada para uma 
crise? 

Praticar uma gestão humanizada dentro das empresas é crucial para 
obter resultados e sucesso.   

Métodos essenciais para uma boa gestão 
humanizada nas empresas

O avanço da digitalização dos negócios durante a pandemia fez 
com que o varejo se transformasse e ficasse muito mais dinâmico. As 
empresas precisaram expandir seus negócios e garantir ao consumidor 
todas as formas possíveis de se adquirir um produto diretamente ligado 
a diferentes tecnologias, como o metaverso ou até mesmo plataformas 
de live commerce.    

Alt Commerce e as transformações 
digitais no varejo

studioroman_CANVA

Pesquisa da Federação Nacional 
de Previdência Privada e 
Vida - Fenaprevi, conduzida 
pelo Instituto Datafolha, fez 
a seguinte “provocação” aos 
entrevistados: em uma situação 
hipotética, caso vivessem até os 
150 anos, como imaginam que 
poderiam se sustentar? Apenas 
8% dos respondentes disseram 
acreditar ter dinheiro guardado 
suficiente para se manter todo 
esse tempo.  

Agora, quando questionada sobre 
como se preparar para esse período 

longo de vida, a maior parte conside-
rou a possibilidade de economizar e 
investir; um quarto dos entrevistados 
pensa em continuar trabalhando; já 7% 
afirmaram que viveriam normalmente, 
enquanto 14% não souberam respon-
der quais ações ou decisões tomariam 
para enfrentar uma longevidade como 
essa.

O estudo, inédito, buscou avaliar a 
percepção dos brasileiros não só em 
relação à crise sanitária da Covid-19, 
mas também suas preocupações diante 
de riscos futuros e quais atitudes vêm 
tomando desde então para protegerem 
a si mesmos, à família e ao patrimônio. 
Foram ouvidas 2023 pessoas (com 18 
anos ou mais) em todo o país, entre os 
dias 18 de novembro e 1° de dezembro 
de 2021. 

Cerca de 73% dos entrevistados 
são pessoas economicamente ativas 
(PEA); e 27% são não ativos, sendo, na 
maioria, aposentados (15%). A média 
de idade deles é de 44 anos e 69% têm 

Maioria dos brasileiros gostaria de 
parar de trabalhar com 60 anos
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filhos. Na amostra, 48% dos indivíduos 
pertencem à classe C. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais.

Os participantes também foram 
questionados sobre com qual idade 
gostariam de parar de trabalhar e 
quando, de fato, acham que consegui-
riam. A resposta de 53% foi esperar 
parar de trabalhar aos 60 anos de 
idade, embora apenas 28% acreditem 
que irão conseguir alcançar essa meta. 
Entre eles, 17% não pretendem parar 
de trabalhar.

Outra pergunta foi como preten-
dem obter dinheiro para se sustentar 
quando não estiverem mais trabalhan-
do. Três em cada dez entrevistados 
respondeu que pretende viver com a 
aposentadoria do INSS. Outros 22% 
planejam ter ou já possuem alguma 
reserva em dinheiro. Pensam em 
sobreviver com o valor pago pela pre-
vidência privada apenas 7% (porém, 
só 2% deles de fato têm algum plano 
de previdência).

A maioria dos que pretendem se sus-
tentar somente com a aposentadoria do 
INSS não sabe qual valor irá receber: 
64%. Entre os que afirmam saber o 
valor do benefício, 19% estimam que 
vão ganhar até R$ 1 mil. Outros 11% 
afirmaram que não terão como se sus-

tentar. A pesquisa ainda mostrou que 
35% dos respondentes dizem ser os 
únicos responsáveis pela manutenção 
da família, enquanto 57% dividem as 
despesas com outras pessoas.

Metade dos entrevistados avalia 
que se não pudesse mais contribuir 
financeiramente no lar por motivo 
de acidente ou falecimento, a família 
teria de cortar gastos, enquanto 20% 
confidenciaram não haver condições 
de se manter nessas circunstâncias -- 
taxa que cresce à medida que diminui 
o poder econômico do entrevistado. 
Quase a metade dos entrevistados 
entende que a família teria que pedir 
ajuda a outras pessoas, especialmente 
parentes, na falta do provedor. Somen-
te para 29% seria possível continuar 
com o padrão de vida atual.

Para o presidente da Fenaprevi, 
Edson Franco, houve recentemente 
uma tomada de consciência acerca do 
planejamento da aposentadoria: “Nos 
últimos anos aumentou bastante o nível 
de conscientização das pessoas em 
relação à importância de se planejar 
e à necessidade de se ter um plano de 
aposentadoria. Isso é muito importante 
para que as pessoas mantenham, no 
longo prazo, um padrão razoável de 
renda”.

Entretanto, ele alerta que existe 
muita falta de conhecimento do povo 
brasileiro sobre o tema. “O acesso 
à informação é fundamental, como 
também a formação do jovem quanto à 
importância de conhecer instrumentos 
de proteção financeira”, destaca. - 
Fonte e outras informações: (https://
fenaprevi.org.br/).

Gladiator está chegando para redefinir 
segmento 

Há 60 anos a Jeep® Gladiator era lançada, deixando sua marca no 
mundo das picapes. Com personalidade e força que só um Jeep pode ter, 
ela repetiu o sucesso aberto pelo icônico Willys, oferecendo, inclusive, 
uma versão militar derivada do modelo civil — caminho inverso do 
trilhado pelo primeiro Jeep do mundo. E toda essa história vai estrear 
em breve no Brasil mais moderna, capaz e versátil do que nunca. A 
nova Jeep Gladiator irá chegar ao país com tecnologias inéditas, maior 
capacidade off-road do segmento e o exclusivo DNA aventureiro da 
marca. Uma picape com versatilidade para proporcionar aos aman-
tes da aventura mais experiências. Trilhas, contato com a natureza, 
principalmente com a utilização da sua caçamba e da sua capacidade 
de reboque para transportar tudo o que for necessário para superar 
qualquer desafio.    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: media.stellantis.com

NOVA REALIDADE

Máscaras em voos
A diretoria da Anvisa aprovou a 

flexibilização das medidas sanitá-
rias em aeroportos e aeronaves. A 
obrigatoriedade do uso de máscaras 
dentro do avião e nas áreas restritas 
dos aeroportos continua mantida, 
além do desembarque realizado por 
fileiras e os procedimentos de lim-
peza e desinfecção de ambientes e 
superfícies. O distanciamento físico 
continua recomendado sempre que 
possível (ABr). 

News@TI

Semana do MEI 2022 está com inscrições 
abertas e gratuitas

@MEI, evento que é promovido anualmente para oferecer uma 
programação ampla de oficinais, palestras e atendimento espe-

cializado para os microempreendedores individuais (MEI) brasileiros. 
As atividades serão oferecidas gratuitamente por meio da plataforma 
online Sebrae Experience que traz um ambiente digital e interativo. 
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://
cloud.cliente.sebrae.com.br/semanadomei2022/semanamei_inicial. “No 
Brasil são mais de 13,8 milhões de donos de pequenos negócios persona-
lizados como MEI em todo o país. Desse total, 1,1 milhão de MEI estão 
no Estado do Rio de Janeiro. A capacitação é fundamental para que os 
microempreendedores individuais possam ter um diferencial nos seus 
negócios. Por isso, a Semana do MEI é uma excelente oportunidade 
para trazer capacitações, oficinas, palestras e atendimentos persona-
lizados para esse público”, conta o gerente de Atendimento do Sebrae 
Rio, Leandro Marinho.       Leia a coluna completa na página 6

https://cloud.cliente.sebrae.com.br/semanadomei2022/semanamei_inicial

ESCRITóRIOS SE REINVENTAM PARA RETER 
TALENTOS E ESTIMuLAR RETORNO     Leia na página 4

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/escritorios-se-reinventam-para-reter-talentos-e-estimular-retorno/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-a-16-05-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-14-a-16-05-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-estrategias-dos-supermercados-contra-a-inflacao/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sua-empresa-esta-preparada-para-uma-crise/?swcfpc=1
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Publicidade paga 
por desempenho 

funciona no Brasil?

É surpreendente 
como o marketing 
mudou nos 
últimos 15 anos, 
acentuadamente nos 
dois últimos anos

Quando penso sobre 
a forma tradicional 
de fazer publicida-

de há pouco tempo, com 
as impressões em jornais, 
revistas, outdoors e outros 
meios, bem como os filmes 
caríssimos produzidos 
para TVs, e as propagan-
das de rádios, ainda me 
assusto com a velocidade 
das mudanças.

Naquela época, usáva-
mos vastas pesquisas para 
identificar o público-alvo, 
enquanto que, hoje, gra-
ças aos mecanismos de 
busca, às mídias sociais 
e à disposição do público 
em fornecer informações 
pessoais detalhadas, os 
anúncios podem ser hiper 
direcionados para seus 
clientes em potencial com 
muito mais sucesso do que 
anteriormente.

No Brasil, as campanhas 
de marketing sempre so-
freram por causa do alto 
custo do lead qualificado. 
Ao contrário de outras 
formas, a publicidade 
paga por desempenho 
ou performance, muito 
comum no exterior, paga 
apenas pela ação ou o re-
sultado que for realizado 
pelo público explorado. O 
foco principal é o retorno 
sobre investimento (ROI) 
da campanha.

No chamado marketing 
de desempenho, anun-
ciantes e profissionais de 
marketing pagam apenas 
por ações bem-sucedidas 
como, por exemplo, se 
inscrever em uma lista de 
mailing, reservar um servi-
ço, baixar um conteúdo ou 
fazer uma compra ou uma 
assinatura. Nestes casos, 
em vez de investir o budget 
para anunciar um produto 
ou serviço pela mídia tradi-
cional e não saber se esses 
anúncios geram vendas, 
será possível acompanhar 
cada clique.

De acordo com a Perfor-
mance Marketing Associa-
tion, associação americana 
em defesa do marketing de 
desempenho, a estratégia 
amplia o alcance de sua pu-
blicidade, diversifica seu 
fluxo de receita e agrega 
inovação e criatividade 
ao marketing - benefí-
cios valiosos em tempos 

econômicos difíceis – es-
pecialmente se as vendas 
começarem a ficar para 
trás em alguns canais.

Lembre-se, quanto mais 
tráfego e vendas eles 
direcionam para o seu 
negócio, mais comissões 
eles ganham. Portanto, 
eles estão dispostos a ex-
perimentar novos métodos 
que sua empresa pode não 
ter tempo ou recursos para 
alavancar. Os afiliados são 
rápidos em aproveitar as 
novas tendências, como 
o uso de campanhas de 
mídia social. Eles também 
costumam ser mais ágeis 
e podem lançar uma nova 
campanha em apenas um 
dia ou dois, enquanto 
sua empresa pode levar 
semanas para coordenar 
o esforço.

Eu li recentemente que 
o icônico comerciante 
americano, um dos pio-
neiros de marketing, John 
Wanamaker, dizia que 
metade do dinheiro que 
ele gastava em publicidade 
era desperdiçado. O pro-
blema é que ele não sabia 
qual metade. Esse não é 
o caso do marketing de 
desempenho. A rastrea-
bilidade do marketing de 
desempenho não se baseia 
em estimativas. É baseada 
em resultados reais – o que 
significa que a eficácia de 
um programa de marketing 
é determinada com preci-
são, até o clique do mouse.

Desta forma, as estra-
tégias de marketing de 
desempenho permitiriam 
otimizar a jornada do usu-
ário a cada passo do cami-
nho. Não há motivos para 
a mecânica se frustrar em 
ser uma ótima estratégia 
para marcas, que ficarão 
satisfeitas em pagar ape-
nas pelos resultados, bem 
como para as agências ou 
empresas de comunicação 
que terão planejamentos 
e esforços de campanhas 
muito mais estratégicos e 
assertivos, visando o alvo 
perfeito.

Se você está procurando 
uma agência para lidar com 
a geração de leads de for-
ma estratégica e assertiva, 
considere contratar uma 
empresa que ofereça pa-
gamento por desempenho.

(*) - Pós no MBA em Gestão 
de Pessoas pela FGV, bacharel em 

Jornalismo pela ESAMC-SP 
e técnica em TI pelo CEMEP-SP, 
é Partner da LC4 Comunicação, 

Marketing e Estratégia.

Erica Gomes (*)

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira 14 a 16 de maio de 20222

Nem sempre é fácil achar a melhor opção quando o as-
sunto é transporte de mercadorias. “Garimpar” o melhor 
preço de frete, aliado a um serviço de qualidade, pode 
conferir ao embarcador uma boa dor de cabeça, pois são 
muitas as variáveis em questão e a matemática não é tão 
simples.

Tamanho e tipo da carga, distância e local do frete, ta-
xas e pedágios e até mesmo o alto preço do combustível 
são algumas dessas variáveis que certamente mexem no 
preço do frete. E elas não podem ser avaliadas individu-
almente, mas em conjunto e levando em consideração 
cada operação.

Soluções que têm ganhado força no mercado são as tec-
nologias que permitem a simulação do frete, levando em 
conta as variáveis citadas acima e muitos outros fatores, a 
partir do cruzamento de dados via Inteligência Artificial e 
Big Data (BI), que chegam a entregar por operação até 5% 
de economia. Em um exemplo prático, em uma empresa 
de porte médio, com uma quantidade de 1.500 fretes por 
mês, a economia chega a 19%.

“Não é simplesmente sair ligando para empresas de 
transporte de cargas e cotar o preço. Hoje em dia, sem 
tecnologia, o embarcador vai perder dinheiro. Se a cada 
operação ele economiza um pouco que seja, no balanço 
final, o montante ganho certamente será interessante”, 
diz Rodrigo Fávero, CEO da Everlog TMS, plataforma de 
gerenciamento de transporte em nuvem com conceito 
disruptivo de TMS 4.0, que aplica Inteligência Artificial e 
BI para as cotações de frete.

Fávero explica que existem alguns tipos de simulação que 
podem ser feitos, de acordo com o tamanho, a demanda 
e o tipo de carga que será transportado.

A simulação de frete histórica busca em cenários reais 
do passado, a partir de um período de filtro, cálculos com-
parativos entre o cenário real contratado e a simulação de 
novos modelos de negociação de frete. Como resultado, 
a ordem de seleção do melhor transportador poderá con-
siderar o melhor prazo, o menor preço e a performance 
ideal de entrega.

Outro tipo de simulação é a automática, que avalia o 
melhor cenário para o embarque antes mesmo da con-
tratação do transportador ou da emissão da nota. Neste 

Hoje em dia, sem tecnologia, o embarcador vai perder dinheiro.

A bola da vez é o Voice 
Commerce. Segundo a con-
sultoria inglesa Juniper Re-
search, o voice commerce vai 
movimentar US$ 80 bilhões 
em 2023 e, até lá, serão mais 
de 8 bilhões de assistentes 
de voz em uso no mundo – o 
triplo do registrado em 2018.

“Lojas online usarão assis-
tentes virtuais para ouvir o 
comando de voz do cliente, 
que será direcionado para 
o produto ou serviço dese-
jado e poderá ativar todas 
as etapas da jornada de 
compra sem usar processos 
manuais, uma experiência 
mais cômoda, apenas com 
a voz, graças à inteligência 
artificial. Disponibilizar esse 
recurso será um diferencial 
aos olhos do consumidor em 
um futuro breve. 

Se deixarmos a imaginação 
ir longe, podemos prever, por 
exemplo, pessoas fazendo 
compras com rapidez a partir 
do painel do carro, enquanto 
voltam para casa, unica-
mente usando a voz”, prevê 

Disponibilizar esse recurso será um diferencial aos olhos do 
consumidor em um futuro breve.

Jader Mendes (*) 
 
Com a mudança na demanda do 

mercado de trabalho, por conta da 
pandemia, as profissões que tradi-
cionalmente ocupavam o ranking 
de maior remuneração agora se 
dividem com funções ligadas às 
áreas da saúde e tecnologia. O 
novo cenário também transformou 
a atuação dos trabalhadores e das 
empresas que passaram por adap-
tações profissionais.

Na lista divulgada pelo Banco 
Nacional de Empregos (BNE), 
a profissão mais reconhecida no 
primeiro semestre do ano passado 
ainda é ligada ao meio da conta-
bilidade: diretor administrativo 
financeiro. Entretanto, os cargos 
de diretor hospitalar, plantonista 
médico e diretor de Tecnologia 
da Informação (TI) também es-
tão entre os que possuem maior 
remuneração no Brasil.

Um levantamento feito pela em-

presa de consultoria Robert Half 
antes da pandemia revelou que 
as funções relacionadas à saúde 
sequer foram citadas na pesquisa 
que listou as oito profissões mais 
rentáveis. Todavia, aparecem na 
lista atual no BNE com salário em 
torno de 15 mil reais, no cargo de 
direção hospitalar; tão importan-
te financeiramente quanto a área 
de diretor jurídico, que recebe 
aproximadamente 17 mil reais.

Na área da tecnologia, a função 

de TI é citada, nos anos anteriores, 
em várias pesquisas, com o mundo 
empresarial voltado quase total-
mente para o digital. Indivíduos 
com conhecimento em tecnologia 
têm um grande reconhecimento 
financeiro, podendo conquistar 
cerca de 20 mil reais no cargo de 
direção, mesma faixa de um CEO 
e de um administrador financeiro.

Quanto à movimentação nos 
escritórios e grandes empresas, a 
palavra flexibilidade ganhou desta-

que. O home office era uma prática 
adotada por poucas empresas até 
2020, mas após o surgimento da 
pandemia o modelo se tornou uma 
alternativa para manter os negó-
cios no mercado. Os colaboradores 
também passaram pelo processo 
de adaptação ao novo estilo de 
trabalho que permanece em várias 
empresas atualmente.

(*) - É Professor da Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Rio.

Cenário pós-pandemia e o ranking das profissões

Voice Commerce: como implementar 
a nova tendência em sua loja

Para facilitar cada vez mais a vida dos consumidores, o e-commerce segue inovando com recursos 
tecnológicos que proporcionam experiências de compra práticas, rápidas e satisfatórias

cliente, além de garantir o 
atendimento das regras da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais e a seguran-
ça das transações realizadas 
por meio de comando de 
voz, entre outras questões 
importantes que devem ser 
consideradas com atenção 
nesse processo”, reforça 
Vieira. 

O head de e-commerce do 
Grupo FCamara comenta 
que o mais indicado, nesses 
casos, é contar com a aju-
da de desenvolvedores ou 
empresas especializadas. 
“Implantar, com sucesso, 
novos recursos tecnológicos 
no e-commerce depende de 
uma série de cuidados e as-
pectos sensíveis que podem 
determinar a boa adaptação 
da ferramenta ao negócio e 
sua boa aceitação junto ao 
público. É importante contar 
com apoio especializado, 
para se ter os resultados 
esperados”. - Fonte e outras 
informações: (www.fcama-
ra.com.br).

Eric Vieira, head de e-com-
merce do Grupo FCamara, 
ecossistema de tecnologia e 
inovação que potencializa a 
transformação dos negócios 
ao prover desenvolvimento e 
soluções tecnológicas. 

Para que uma loja virtu-
al possa oferecer o voice 
commerce aos clientes, é 
necessário que ela imple-
mente uma API (interface de 
programação de aplicação) 

que faça a integração entre 
o assistente virtual, o site da 
loja e os softwares necessá-
rios. Além disso, existe uma 
série de medidas importan-
tes para que a estratégia seja 
incluída com sucesso e sem 
falhas no negócio.

“É preciso programar 
testes, adaptar e otimizar 
o conteúdo do site para a 
busca por voz, investir em 
marketing e em suporte ao 
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Inteligência Artificial ajuda 
a diminuír o valor dos fretes

tipo, todos os pedidos são enviados automaticamente ao 
sistema, que devolve de forma instantânea as melhores 
opções de preço e prazo, garantindo o embarque no melhor 
cenário para o fracionado.

A simulação de frete da base é feita apoiada em com-
parativos entre transportadores que já atuam ou atuaram 
naquele tipo de operação, com o intuito de otimizar as 
cargas, gerando inteligência para a tomada de decisão. Já 
na simulação de frete avulsa é usada uma carga específica 
com base nos transportadores que operam com aquele 
tipo de carga, visando o melhor preço e o desempenho 
daquele transportador ou empresa.

A Blue Bay, cliente da Everlog TMS, que utiliza o sis-
tema da empresa para a simulação de fretes, relata que 
houve uma grande mudança no seu mindset ao buscar 
transportadores para seus produtos. Atuando no ramo 
desde 2007, a Blue Bay conseguiu no primeiro trimestre 
de 2022 economizar na faixa de 19% com a auditoria e a 
simulação de fretes.

“Com a tecnologia, conseguimos, de uma maneira muito 
simples e rápida, buscar os melhores cenários e cotações 
de frete, sem ficar na mão das mesmas empresas. Hoje 
sabemos que iremos economizar e ter o melhor serviço ao 
fechar um frete”, diz Johnny Diwan, diretor na empresa. - 
Fonte e mais informações, acesse: (https://everlogbrasil.
com.br/cotacao-de-fretes/).
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Seguro de vida: 
tendências que vão 

fundamentar o subsetor

Empatia e 
personalização 
serão duas palavras 
presentes nos negócios 
da nova economia

Estes termos, tão 
poderosos na vida 
social, também te-

rão importantes papéis no 
âmbito corporativo no que 
diz respeito à construção 
de novos negócios e de 
novos ecossistemas daqui 
para frente. No mercado 
de seguros, em especial na 
área de segmento de vida, 
não será diferente. 

Tecnologias, pessoas e 
processos ditarão o desen-
volvimento de um subsetor 
que, só entre janeiro e abril 
de 2021, experimentou um 
crescimento de 11,5% em 
comparação com 2020, con-
quistando um faturamento 
em torno de R$ 15,8 bilhões, 
de acordo com dados da Su-
perintendência de Seguros 
Privados (Susep).

O desafio das segurado-
ras, principalmente para 
aquelas que lidam no setor 
de vida, será embarcar to-
dos esses conceitos e ações 
em práticas voltadas para 
conhecer cada vez mais as 
minuciosidades dos clien-
tes. Saber quem são, como 
vivem, o que projetam, 
o que valorizam e o que 
buscam serão questiona-
mentos essenciais para o 
planejamento de metas e 
para a disponibilização de 
serviços personalizados aos 
compradores.

Em meio às tantas marcas 
deixadas pela pandemia, 
vimos, por exemplo, uma 
maior atenção das pessoas 
em estarem mais prepa-
radas para imprevistos. 
Isso afetou diretamente 
o mercado de seguros de 
vida que, segundo a Susep, 
registrou alta de 16,7% 
até setembro de 2021 em 
relação aos primeiros nove 
meses de 2020, correspon-
dendo a um aumento de R$ 
2,43 bilhões na arrecadação 
de prêmios.

Esse movimento gerou 
um novo olhar de atenção 
às seguradoras não só por 
conta do aumento da de-
manda, como também, da 
entrada de novos perfis no 
mercado. Com isso, surgem 
duas necessidades: avaliar 
melhor esses novos con-
sumidores e rentabilizar a 
carteira dos que já tinham 
seguro. Este cenário, tão 
distinto e complementar 
ao mesmo tempo, mostra 
ao segmento o quanto a 
economia será circular e 
fundamentada nos elos da 
inovação no futuro. Em li-
nhas gerais, conhecer será 
o verbo de ação deste setor.

Neste aspecto, podemos 
ver como é importante o uso 

de soluções de insights de 
dados para estarmos mais 
inteirados em relação aos 
hábitos dos clientes. Em 
termos práticos, já pensou 
o quanto as tecnologias 
analíticas poderão apoiar 
com informações que re-
fletem às seguradoras a 
probabilidade de um CPF 
estar no grupo com chance 
de ruptura do contrato? 
Ou na aplicação de regras 
e políticas que ajudam na 
identificação do risco de 
rescisão antecipada, por 
exemplo?

Isso me fez lembrar de 
uma grande seguradora 
que, já prevendo cenários 
futuros, buscava automati-
zar seu processo de contra-
tação de segurados para ter 
uma experiência mais fluída 
e mais precisa na análise do 
proponente. A organização 
necessitava tomar decisões 
rápidas e assertivas para 
encontrar preços, parcelas 
e subscrição de contratos 
adequados, pois assim po-
deria gerenciar os riscos de 
transações que não seriam 
cumpridas.

Após a adoção de uma 
tecnologia analítica, basea-
da em pontuação de score, 
esta seguradora gerou fric-
ção na medida certa nos ca-
nais digitais de onboarding, 
o que garantiu a ela uma 
imagem mais inovadora. E, 
aos segurados, uma melhor 
experiência de usuário. O 
estudo de caso serve para 
ilustrar o grande potencial 
que a oferta personalizada 
de conteúdo terá em um 
futuro não tão distante, 
ainda neste ano.

Há uma demanda no 
mercado por serviços que 
entendem a probabilidade 
de rompimento de contrato 
com a empresa e, desta 
maneira, permitem que 
a companhia apresente a 
precificação apropriada de 
cada produto. A TransU-
nion, por exemplo, lançou 
o Lifetime Value Score, 
que faz exatamente isso, 
garante que as empresas 
ofereçam o produto certo 
e da forma mais adequada 
para as pessoas que neces-
sitam dele.

Além do mercado de Vida, 
a capacidade da solução de 
calcular a probabilidade de 
rompimento de contratos 
também pode beneficiar o 
mercado de Seguro Saúde e 
Consignados. Para o futuro, 
aumentar as chances de 
conhecimento dos clientes, 
apoiar o amadurecimento 
de consumidores e do 
próprio mercado serão 
questões cruciais para se 
estabelecer em um mundo 
repleto de propósitos.

(*) - É Head de Analytics e Data 
Insights da TransUnion Brasil 

(www.transunion.com.br).  

Luisa Cherobim (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 14 a 16 de maio de 2022
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www.netjen.com.br
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Ativo       2021       2020
Circulante
Disponivel 3 88 5.964
Aplicações Financeiras 3 214.245 201.264
Contas a Receber de Clientes 4 1.664 83.166
Imóveis Destinados A Venda         819         819

216.816 291.213
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 5.040 98
Investimentos 5  170.139  172.433

175.179 172.531

Total do Ativo 391.995 463.744

Passivo e Patrimônio Líquido       2021       2020
Circulante
Impostos a Recolher 789 1.445
Obrigações Sociais 4 -
Outras Obrigações 6 50.000 50.018
Tributos Diferidos         750      6.643

51.543 58.106
Não Circulante
Receitas Diferidas      5.000             -

5.000 -
Patrimônio Líquido
Capital Social 87.000 87.000
Reservas 100.181 169.338
Ajustes de Avaliação Patrimonial  148.271  149.300

335.452 405.638
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 391.995 463.744

      2021       2020
Receita Líquida 8 31.794 67.419
Lucro Bruto 31.794 67.419
Despesas Administrativas e Gerais (2.353) (1.060)
Outras Receitas (Despesas) 32 -
Resultado Financeiro 5.980 5.557
Receitas Financeiras 6.057 5.559
Despesas Financeiras (77) (2)
Resultado Antes da Tributação 35.453 71.916
Imposto de Renda e Contribuição Social (4.611) (5.678)
Lucro Líquido do Exercício 30.842 66.238
Por Lote de Mil Ações (Em R$) - -
Demonstração do Resultado Abrangente - (Valores em R$ 1.000)

      2021       2020
Lucro Líquído do Exercício    30.842    66.238
Resultado Abrangente do Exercício 30.842 66.238Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2021 - (Valores em R$ 1.000)

Capital Ajuste Avaliação Reserva Reserva
Realizado           Patrimonial      Legal Estatutária       Total

Saldo em 31/12/2019        87.000                   150.329     19.628          83.472   340.429
Reserva Legal - - 1.092 (1.092) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 66.238 66.238
Ajuste de Avaliação Patrimonial                 -                      (1.029)              -                    -     (1.029)
Saldo em 31/12/2020        87.000                   149.300     20.720        148.618   405.638
Lucro Líquido do Exercício - - - 30.843 30.843
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (1.029) - - (1.029)
Distribuição de Lucros                 -                              -              -       (100.000) (100.000)
Saldo Em 31/12/2021        87.000                   148.271     20.720          79.461   335.452

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2021
(Valores em R$ 1.000)

      2021       2020
Lucro Líquido do Exercício 30.842 66.238
Depreciação 664 664
Baixa de Investimentos         600             -

Caixa Operacional antes dos
  Movimentos de Capital de Giro 32.106 66.902
(Aumento) / Redução nos Ativos
Créditos de Clientes 81.503 (50.992)
Ativos Não Circulantes (4.942) 11.979

Aumento / (Redução) nos Passivos
Obrigações Fiscais (656) (254)
Outros Débitos (14) (18)
Impostos Diferidos (5.892) 2.814
Passivos Não Circulantes      5.000             -

107.105 30.431
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa Absorvido pelas Atividades de Investimento - -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos Distribuidos (100.000)              -

Caixa Gerado (Absorvido) pelas
  Atividades de Financiamento (100.000) -
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 7.105 30.431
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Inicio do Exercicio 207.228 176.797
No Final do Exercicio  214.333  207.228

7.105 30.431

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020
1 - Contexto Operacional e Base de Preparação e Apresentação
das Demonstrações Contábeis: CPE – Cia. De Participações e
Empreendimentos (Sociedade ou CPE), estabelecida na cidade de
Taboão da Serra (SP), tem como principal objetivo a compra, venda,
locação e administração de imóveis próprios. As demonstrações con-
tábeis, ora apresentadas, foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A elaboração das
demonstrações contábeis requer que a administração da Sociedade
use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contá-
beis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem
provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para perdas,
imposto de renda corrente e diferido (ativo e passivo), provisão para
contingências e mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo-
res diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao
processo de sua determinação. A Sociedade revisa as estimativas
anualmente. 2 - Sumário das Principais Práticas Contábeis: 2.1. -
Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: A moeda funcional
utilizada pela Sociedade é o Real, mesma moeda de preparação das
demonstrações contábeis, cuja apresentação está sendo realizada em
R$ mil. 2.2 - Ativos e Passivos Financeiros: 2.2.1. - Ativos Finan-
ceiros não Derivativos: A Sociedade classifica os instrumentos finan-
ceiros com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos
ativos e nas características dos fluxos de caixa contratuais desses ati-
vos. O teste do modelo de negócios determina a classificação com
base no propósito comercial de se manter o ativo e se os fluxos de cai-
xa contratuais representam exclusivamente pagamentos de principal e
juros (i) Ativos financeiros: Os instrumentos financeiros são mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado (“VJ MR”) a menos que cer-
tas condições que permitam uma mensuração ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes (“VJ ORA”) ou pelo custo amortizado
sejam atendidas. Os ganhos e perdas de instrumentos de dívida reco-
nhecidos em outros resultados abrangentes são reconhecidos no resul-
tado no evento de sua baixa. (ii) Instrumentos de patrimônio: Os inves-
timentos em instrumentos de patrimônio são mensurados ao VJ MR a
menos que sejam elegíveis a mensuração pelo VJ ORA, cujos ganhos
e perdas não são em nenhuma circunstância reciclados para o resulta-
do. 2.2.2 - Passivos Financeiros não Derivativos: Todos os passivos
financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquidos dos
custos de transação incorridos e são mensurados ao custo amortizado
e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. 2.3 - Investimen-
tos: São constituídos por terrenos e edificações para locação e estão
mensurados pelo seu custo histórico, que inclui os gastos diretamente
atribuíveis à aquisição desses bens. A depreciação é calculada e regis-

trada com base no método linear, considerando taxas que contemplam
as respectivas vidas úteis estimadas dos imóveis, anualmente revisa-
das. No exercício de 2010 a Sociedade reavaliou a vida útil dos ativos
não circulantes, em linha com o CPC 27 e de acordo com o I-CPC –
10. Essa revisão resultou na alteração da vida útil dos ativos analisa-
dos. 2.4 - Perda por Redução no Valor Recuperável dos Ativos: Ao
final de cada exercício os ativos são revistos para determinar se há
qualquer indicação de que esses ativos sofreram uma perda por redu-
ção ao valor recuperável. Se houver indicação de um problema de re-
cuperação, o valor recuperável de qualquer ativo afetado (ou grupo de
ativos relacionados) é estimado e comparado com o seu valor contábil.
Se o valor recuperável estimado for menor, o valor contábil é reduzido
ao seu valor recuperável estimado e uma perda por redução ao valor
recuperável é reconhecida imediatamente no resultado do exercício.
Para o exercício de 2021 essa revisão não indicou a necessidade de
ajustes. 2.5 - Regime Fiscal: O regime fiscal adotado pela Sociedade
é o” Lucro Presumido”, calculado com base na receita bruta, oriunda
da administração de imóveis, atribuindo-se a alíquota de 32%. Por
essa razão, não houve a necessidade de realizar o diferimento do Im-
posto de Renda da Pessoa Jurídica e o da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, com base na avaliação dos ativos, ocorrida em 2021,
ocasião em que foi constituída a reserva de avaliação correspondente.
3 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Representados, substancialmen-
te, por aplicações financeiras em Fundos de Investimento com Renda
Fixa e Certificados de Depósito Bancário, os quais se encontram de-
monstrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos
auferidos até a data do balanço e ajustados, quando aplicável, a valor
de mercado. A posição dos saldos em 31 de dezembro assim estava
constituída:
Descrição 31/12/21 31/12/20
Caixa e Bancos 88 5.964
Aplicações em Renda Fixa e
  Fundos de Investimentos  214.245  201.264
Total 214.333 207.228
Aplicações realizadas em Bancos de primeira linha e Fundos de Inves-
timentos conceituados, com taxas de remuneração praticadas pelo
mercado, em função dos volumes envolvidos.
4 - Crédito Com Imóveis/ Receitas Diferidas com Terceiros

31/12/21 31/12/20
Títulos a Receber      1.664    83.166
Total 1.664 83.166
Observação: O crédito junto a Brest está contabilizado pelo valor histó-
rico sem correção em 2020. O saldo foi liquidado em 2021. 5 - Investi-
mentos - Imóveis em Locação: A movimentação no exercício encon-
tra-se a seguir demonstrada:

Imóveis 31/12/20 Adições Baixas 31/12/21
Terrenos 113.406 - (601) 112.806
Edificações 84.254 - - 84.254
Total 197.661 - (601) 197.060
Depreciação acumulada   (25.228)      (1.693) (i)          -   (26.921)
Investimento líquido 172.433 (1.693) (601) 170.139
(i) A taxa de depreciação considerada para as edificações corresponde
a 2,0 % ao ano.
6 - Outras Obrigações 31/12/21 31/12/20
Dividendos 50.000 50.000
Outros Valores              -           18
Total 50.000 50.018
Os dividendos acima serão distribuídos para Diretoria até 31/05/
2024. 7 - Capital Social: O Capital Social em 31 de dezembro de
2021 correspondia ao montante de R$87.000.000, estando total-
mente integralizado e representado por 28.506.285.220 ações no-
minativas, sem valor nominal, divididas equitativamente entre
ações ordinárias e preferenciais. 8 - Receita Líquida: Os valores
decorrentes da receita com administração de imóveis estão a se-
guir discriminados:

31/12/21 31/12/20
Receita Bruta 32.998 69.673
Impostos Incidentes     (1.204)     (2.554)
Receita Líquida 31.794 67.419
9 - Eventos Subsequentes: A Sociedade analisou os eventos subse-
quentes até dia 23 de março de 2022, data em que as demonstrações
contábeis foram concluídas. Não houve acontecimento relevante.

Taboão da Serra - SP, 31 março de 2022.

Giancarlo Arduini - Presidente   •   Vitor Luiz Taddeo Mammana - Vice Presidente   •   Antônio Afonso Simões - Diretor   •   Shozo Sato - Contador CRC-1SP 051081/O-5
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Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Aproveita-
mos para agradecer a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 31 de Março de 2022. A Diretoria

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores da CPE Companhia de Participacoes e Em-
preendimentos. Taboão da Serra - SP. Opinião com ressalva: Exa-
minamos as demonstrações financeiras da CPE Companhia de
Participacoes e Empreendimentos (“Sociedade”) que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pe-
los efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para
opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira da Sociedade em 31 de dezembro de 2021,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: 1. Receitas
diferidas (passivo não circulante), e receitas operacionais (de-
monstração do resultado): No exercício de 2020, a Sociedade pos-
suía um contas a receber com um cliente, no montante de R$ 81.504
mil (nota explicativa 4). No exercício de 2021, a Sociedade firmou um
acordo extrajudicial para recebimento das contas a receber, no mon-
tante de R$ 100.000 mil. No acordo realizado entre as partes, R$
95.000 mil foram liquidados, imediatamente; e R$ 5.000 mil por meio
de dação em pagamento. No exercício de 2021, a Sociedade reconhe-
ceu o direito do recebimento de R$ 5.000 mil no ativo não circulante,
porém a contrapartida do direito de recebimento foi registrada inade-
quadamente no passivo diferido, sendo que o registro adequado é em
receitas, na demonstração do resultado do exercício, pois não existe
qualquer obrigação por parte da Sociedade sobre o respectivo saldo
do passivo. Em decorrência desse assunto, o saldo do passivo (re-
ceita diferida) está a maior em R$5.000 mil, e os saldos da receita
líquida, do lucro bruto, dos impostos sobre o lucro e do lucro líquido
do exercício (demonstração do resultado do exercício) estão
subavaliados. 2. Investimentos (ativo); e ajuste de avaliação patri-
monial (patrimônio líquido): Conforme notas explicativas “2.3” e
“5”, a sociedade possui investimentos (R$170.139 mil), constituídos
por terrenos e edificações para locação. A Administração apurou um
novo valor das propriedades para investimentos, denominado “custo
atribuído (deemed cost)”. O resultado da apuração foi um acréscimo
(uma mais valia) no ativo, na conta de investimentos, em contrapartida
do patrimônio líquido, na conta de ajuste de avaliação patrimonial, cujo
saldo da mais valia em 31 de dezembro de 2021 é R$ 148.271mil. A
Sociedade não apresentou para o exercício de 2021 um laudo assegu-
rando que os bens de seu ativo (propriedades para investimento) não
estejam registrados contabilmente por valor superior àquele passível
de ser recuperado (teste de impairment), conforme requerido pelo pro-
nunciamento técnico “CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ati-
vos”. A Sociedade apresentou, a título de teste de recuperabilidade,
uma planilha eletrônica contendo a relação dos bens e seu valor venal,
apurado de acordo com o controle de IPTU 2021, cuja planilha não é
adequada para o teste de impairment. A Sociedade deve fazer uma

análise periódica do teste de recuperabilidade do ativo, e documentar a
necessidade ou não de alteração de revisão inicial das vidas úteis e do
valor residual da avaliação inicial, oriundas de fatos econômicos, mu-
danças de negócios ou tecnológicas, ou a forma de utilização do bem.
Em função dos possíveis efeitos descritos nos itens acima, os saldos
das rubricas de investimentos (ativo), ajuste de avaliação patrimonial
(patrimônio líquido), despesas de depreciação e lucro líquido do exer-
cício (demonstração do resultado) podem estar inadequados. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. So-
mos independentes em relação à companhia de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião
com ressalva. Outros assuntos: As demonstrações contábeis da
CPE Companhia de Participacoes e Empreendimentos, referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins
de comparação, foram examinadas por outro auditor independente que
emitiu relatório em 24 de março de 2021 com parágrafo de ênfase, re-
lacionado aos possíveis impactos nas demonstrações contábeis em
decorrência de eventos econômicos da pandemia do COVID 19; e com
opinião modificada sobre essas demonstrações contábeis, similar ao
assunto descritos no item “2” da seção intitulada “Base para opinião
com ressalva”, ou seja, com ressalvas sobre o impairment e taxa de
depreciação do ativo (investimentos). Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações financeiras: A
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da companhia são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-

mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-
nos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião so-
bre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de au-
ditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a
eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em re-
lação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a com-
panhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi-
nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 de março de 2022.
BLB Auditores Independentes

CRC 2SP023165/O-2
Rodrigo Garcia Giroldo

CRC 1SP222658/O-9
Remerson Galindo de Souza

CRC 1SP218219/O-2

Perfeita para empre-
sas que necessitam 
de várias integrações 

distintas, um dos segmen-
tos de software com maior 
índice de crescimento neste 
mercado é o iPaaS, sigla em 
inglês para Plataforma de 
Integração como serviço. 

Na América Latina, a Wevo 
é pioneira no assunto e é 
capaz de integrar APIs e 
sistemas com agilidade. Mas 
como funciona? O iPaaS 
é uma robusta solução 
disponível na nuvem, que 
é capaz de fazer a comu-
nicação e a integração de 
dados entre diversos tipos 
de sistemas existentes em 
uma empresa, como gestão 
de backoffice, de relacio-
namento com o cliente, 
inteligência ou ainda de 
vendas ou atendimento, os 
famosos Chats e Chatbots, 
por exemplo.

Considerada essencial 
para a transformação e 
aceleração digital das com-

Com os dados centralizados, é possível garantir uma proteção 
maior pela diminuição das conexões de destinos.

Integração de dados entre 
os tipos de sistemas existentes
As soluções em nuvem chegaram para dar um salto na otimização e aceleração de processos como 
nunca antes visto

“Antes, era muito mais 
complexo resolver proble-
mas de integração. Eram 
necessários programado-
res para desenvolvê-las ou 
ainda soluções internas 
que demandavam tempo e 
estrutura próprios. Hoje, 
com a tecnologia que ofe-
recemos, levamos soluções 
que simplificam o dia a dia 
das empresas e ajudamos 
para que possam focar na 
evolução, agindo como um 
parceiro estratégico”, afirma 
Diogo Lupinari, Co-founder 
e CEO da Wevo.

A segurança também é o 
forte do modelo de iPaaS. 
Com os dados centraliza-
dos, é possível garantir 
uma proteção maior pela 
diminuição das conexões 
de destinos, o que garante 
maior consistência para 
protocolos de segurança e 
melhor gerenciamento das 
informações. - Fonte e mais 
informações: (https://www.
wevo.io/).

panhias, o modelo de ser-
viço viabiliza a criação de 
novos perfis de negócios 
que dependem de sistemas 
distintos. Além disso, é 
também uma ferramenta 
poderosa em ganhos de 
produtividade e eficiência 
operacional, abrindo um 
leque de possibilidades 
de integrações, como em 
APIs, Webservices, Bancos 

de Dados, Arquivos, entre 
outros.

O mercado já observa o 
papel das Plataformas de 
Integração como serviço. Da-
dos da consultoria Gartner 
preveem que até o próximo 
ano, o setor estará avaliado 
em US$ 4 bilhões no mundo, 
sendo US$ 500 milhões só na 
América Latina, com desta-
que para o Brasil.
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Muitos escritórios já retomaram as atividades presenciais, ainda que parcialmente. Uma pesquisa feita pela consultoria e 
corretora de seguros Aon, com mais de 800 empresas de todas as regiões do Brasil, revelou que, mesmo com o avanço da 

vacinação, 73,3% das empresas ainda mantêm algum regime de trabalho remoto.

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 14 a 16 de maio de 20224

studioroman_CANVA

NOVA REALIDADE

talmente equipadas para reuniões online, além de 
conceitos da biofilia e instalações de cabines tele-
fônicas (phone booth), para reuniões individuais. 
“A AKMX conseguiu entender nossas necessidades 
e entregar o que precisávamos, fazendo um projeto 
personalizado, conforme a nossa realidade”, afirma 
Hermírio Inamura, gerente administrativo da ONE.

“Os espaços de colaboração são fundamentais, 
pois fazem com que as pessoas fiquem mais sa-
tisfeitas e, consequentemente, mais produtivas”, 
explica Denise. Poltronas ou sofás, com luzes 
mais aconchegantes, com o objetivo de serem 
utilizadas para reuniões online também são uma 
tendência. “Isso traz um diferente tipo de estímu-
lo”, acrescenta.

 
Para a especialista, o trabalho híbrido, que vem 

sendo o mais comum entre as empresas, tem 
muitos pontos positivos. “Esse modelo combina 
os benefícios de ter uma estrutura física, que as 
pessoas trabalhem junto, e com isso ganha siner-
gia, agilidade e transparência, com o benefício de 
dar a liberdade de trabalhar algum tempo em casa 
também”, argumenta. 

No entanto, o retorno ao trabalho presencial, 
mesmo que parcial, tem trazido uma série 
de dificuldades para as empresas, que têm 

encontrado resistência por parte dos colaborado-
res. O estudo “Modelos de trabalho pós-pandemia”, 
conduzido pela PwC Brasil em parceria com o 
PageGroup, entrevistou quase mil profissionais de 
grandes empresas brasileiras e concluiu que 67% 
dos colaboradores preferem regime integral de 
home office ou modelo híbrido com uma ou duas 
idas ao escritório na semana. 

Eles buscam também maior flexibilidade: 30% 
avaliam que o escritório do futuro deve se tornar 
mais informal e com regras mais flexíveis. Diante 
desse cenário, muitos empresários estão rein-
ventando a forma de trabalhar, desde o ambiente 
do escritório até mesmo o dress code, a fim de 
estimular seus funcionários. 

“Quem não se adaptar a essa nova realidade terá 
mais dificuldade de reter talentos, de trazer uma 
geração nova e de dialogar com seu cliente, que 
também está mudando”, afirma Denise Moraes, dire-
tora de criação da AKMX Arquitetura e Engenharia. 

 
Um exemplo de mudança é a ONE (Ocean Net-

work Express), empresa de transporte marítimo 
com escritório na Avenida Paulista, em São Paulo, 
que até 2019, mantinha um perfil mais formal, 
exigindo terno e gravata de seus funcionários, 
que trabalhavam no modelo de baias individuais. 

Agora, de olho no retorno dos funcionários e con-
siderando a nova realidade, a empresa se renovou, 
alterando desde o seu dress code até sua estrutura 
física, incluindo benefícios antes impensáveis, como 
chopeira, por exemplo. O escritório ganhou espa-
ços mais amplos, de modo que os colaboradores 
trabalhem de maneira coletiva e em total sinergia. 

O local também conta com salas de reuniões to-

 A saúde e o bem-estar dos funcionários também 
se tornaram prioridade na hora de elaborar um 
projeto. “É comprovado que o ambiente físico pode 
impactar nosso cérebro, que trabalha a partir de 
estímulos externos. Por isso, é importante pensar 
em espaços corporativos mais humanizados, que 
contribuam com o bem-estar dos colaboradores, 
com melhora na qualidade de vida, além de es-
timular uma melhor performance no trabalho”, 
explica Denise.

 
Para criar esses ambientes capazes de provocar 

reações positivas, é fundamental conhecer a rotina 
de cada área do escritório. “Fazemos uma série 
de perguntas para saber a cultura da empresa e, 
assim, conseguimos quantificar salas e qualificar 
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os ambientes. Transformamos isso em algo visu-
almente agradável que, somado à convivência de 
equipe, traz muitos benefícios”.

 
Denise ressalta, contudo, que a mudança física 

não basta. É preciso modernizar também a cultura 
da empresa, como no caso da ONE. “Não adianta 
mexer no físico se a cultura, os métodos, os pa-
drões, tudo que está além do físico não sofrer essa 
evolução. Estamos vendo uma mudança cultural 
das empresas”, afirma.

 
Ela lembra que as empresas estão mudando sua 

forma de gerenciar, se tornando cada vez mais 
democráticas, com a liderança mais próxima ao 
staff. “As empresas já não se importam mais tanto 
com a forma como o trabalho será desenvolvido, 
se em casa ou no escritório. 

O que elas querem é o resultado. E essa mudança 
é o grande promotor das mudanças físicas, alia-
das à tecnologia, que permite que isso aconteça”, 
conclui. - Fonte e outras informações: (https://
www.akmx.com.br/).
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Como a inteligência artificial 
está transformando a 

gestão tributária?

Implementar uma 
gestão tributária 
assertiva é um dos 
maiores desafios de 
todo empreendedor

Isto porque a legislação 
tributária é vasta e com-
plexa, além da carga 

tributária ser excessiva. O 
Brasil é um dos países com 
maior arrecadação tributária 
mundial. Mesmo em meio à 
crise pandêmica, cerca de 
R$ 1.685 trilhão foram arre-
cadados em 2021 – quantia 
recorde notada pela Receita 
Federal.

Felizmente, importantes 
avanços tecnológicos estão 
ajudando na tomada de 
decisões em várias áreas 
empresariais, contribuindo 
para um gerenciamento efi-
caz tanto dos tributos quanto 
das finanças. Cerca de 40% 
das companhias nacionais já 
adotam a Inteligência Artifi-
cial em algum processo de seu 
negócio, de acordo com um 
levantamento encomendado 
pela IBM e realizado pela 
Morning Consult.

É inegável que a inteli-
gência artificial empregada 
nos processos industriais 
pode aumentar em muito a 
produtividade, contribuindo 
com maior conhecimento da 
força de trabalho, segundo 
um estudo feito pela IDC 
– ideia que, certamente, é 
aplicada ao controle de fluxo 
de caixa. 

Com a IA aplicada à ges-
tão tributária, os responsá-
veis por tomar as decisões 
estratégicas do negócio 
conseguem visualizar, em 
planilhas interativas, os da-
dos gerenciais de passivos 
e ativos tributários, além 
de obter diversos cenários 
de pagamento, gerados au-
tomaticamente com base 
no histórico de alterações 
legislativas, sobretudo na 
concessão de parcelamentos 
especiais.

O uso de tecnologia na 
gestão tributária organiza-
cional, permite a automa-
ção do processo de audi-
toria detalhada de todo o 
passivo tributário, visando 
buscar débitos alcançados 
pela decadência, prescri-
ção, mapeamento de dupli-
cidade de cobranças, vícios 

nos débitos tributários 
relacionados à ilegalidade 
ou inconstitucionalidade 
de cada caso, com base na 
análise de dados amplos 
de acórdãos proferidos 
pelos tribunais judiciais e 
administrativos.

Uma vez processadas essas 
informações, é possível a 
elaboração de um relatório 
gerencial, contemplando 
vários cenários de equaliza-
ção de dívidas, por meio de 
parcelamentos, transações, 
garantias, recuperação de 
créditos para compensação, 
etc. A compilação e análise 
de dados, transformando-os 
em informações estratégicas 
é uma poderosa arma da ges-
tão tributária, viabilizando 
a modulação financeira da 
companhia para que arque 
com seus passivos.

Vale lembrar que o Fisco, 
sobretudo no âmbito federal, 
vem utilizando cada vez mais 
instrumentos tecnológicos e 
as mais avançadas técnicas 
de BI (Business Intelligence) 
na cobrança da dívida ativa. 
A Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, há algum 
tempo, se utiliza do sistema 
“PGFN Analytics”, por meio 
do qual são apresentadas 
informações relevantes, de 
forma gráfica, para a tomada 
de decisão dos procuradores, 
desde indícios de redução 
da atividade econômica, di-
lapidação patrimonial, saída 
fraudulenta de sócios, fraude 
à execução fiscal e sucessão 
empresarial.

O uso cada vez mais fre-
quente de tecnologia pelo 
Fisco impõe ao contribuinte 
a necessidade de se apoiar 
em ferramentas igualmente 
tecnológicas para gerir suas 
demandas tributárias de ma-
neira eficiente. A inteligência 
humana e artificial precisam 
ser cruzadas e caminhar 
conjuntamente, a fim de 
controlar, com êxito, os pas-
sivos e ativos tributários das 
empresas. 

Apenas assim, será possí-
vel identificar as melhores 
soluções de pagamentos das 
dívidas e recuperação de 
créditos.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Tributário pelo IBET, APET 

e FGV, com Extensão em Finanças 
pela Saint Paul e em Turnaround pelo 

Insper, e Líder da área tributária do 
(www.marcosmartins.adv.br).

Angelo Ambrizzi (*)

D - Mobilidade Urbana
A Artemisia anuncia uma parceria com a Fundação Grupo Volkswagen 
para a criação de uma plataforma de inovação aberta, alinhada ao 
tema da mobilidade urbana. No cerne da aliança estratégica está a 
meta de identificar, testar e validar a efetividade de soluções e tec-
nologias criadas por negócios que possam impactar positivamente 
o meio ambiente e a vida de milhares de brasileiros. O programa 
‘ImpactaMOB: inovação aberta em mobilidade urbana’ está com 
as inscrições abertas e irá selecionar até três soluções inovadoras 
dentro da temática para apoiar o desenvolvimento da solução em 
campo. Os finalistas receberão até R$ 75 mil para implementar um 
projeto-piloto e terão apoio das organizações para o crescimento e a 
potencialização do negócio. Mais informações e inscrições pelo site 
(www.artemisia.org.br/impactamob).

E - Economia Digital e TI
Após dois anos marcados por edições online, o Digitalks Expo, principal 
evento de Negócios da Economia Digital e Tecnologia, anuncia que sua 
13ª edição acontece no formato presencial, nos dias 24 e 25 de agosto, 
no São Paulo Expo. O evento deve reunir mais de 350 palestrantes para 
discutir as principais novidades e tendências da economia digital. Con-
tará com 12 auditórios, que serão divididos em temas como economia e 
inovação digital, social e live commerce, health, fintechs, e-commerce, 
martechs, metaverso, 5G, indústrias e empreendedorismo, além de uma 
área de negócios que reunirá as mais renomadas empresas do setor. Mais 
informações e ingressos: (https://digitalks.com.br/expo/).

F - Segurança da Informação
A Eset, empresa líder em detecção proativa de ameaças, anuncia que 
estão abertas as inscrições para participar da 15ª edição do Prêmio 
Eset de Jornalismo em Segurança da Informação. Jornalistas de toda a 
América Latina com reportagens ou artigos sobre o assunto publicados 
na mídia da região são convidados a concorrer. São três categorias: 
Imprensa Gráfica, Imprensa Digital e Imprensa Multimídia. As inscri-
ções são permitidas com até um trabalho por categoria, que devem 
ter sido publicados entre 28 de agosto de 2021 e o final do concurso, 
previsto para o próximo dia 9 de agosto. O trabalho vencedor será 
premiado com uma viagem ao Mobile World Congress 2023, em Bar-
celona. Inscrições no link: (https://premios.eset-la.com/periodistas/
index.php?idioma=pt).

A - Formação de Lideranças 
Estão abertas as inscrições para o ProLíder, o maior programa de 
formação de lideranças do Brasil, que visa formar lideranças aptas 
a criar empreendimentos ou soluções no meio público que busquem 
solucionar os principais problemas do Brasil. É um programa de 
formação de lideranças, que passam por formações que auxiliarão 
os talentos selecionados a conhecer, com profundidade, a realidade 
brasileira. Também terão acesso a aulas sobre liderança e vão ter 
a oportunidade de desenvolver suas capacidades de resolução de 
problemas, com situações reais, em um desafio de Cases dentro do 
programa. Por fim, na última etapa, os jovens irão apresentar uma 
solução para os problemas que nosso país apresenta, no meio público 
ou através de algum empreendimento. Inscrições gratuitas no site: 
(www.programaprolider.com.br). 

B - Indústria Postal 
Pela quinta vez, os Correios são agraciados pelo World Post & Parcel 
Awards, evento considerado o “Oscar” do setor em todo mundo. A empresa 
brasileira foi vencedora com a iniciativa “Balcão do Cidadão/Múltiplos 
Serviços Públicos e Privados” na categoria Atendimento ao Cliente. A 
estatal também concorreu nesta edição do prêmio com outras ações e 
categorias, o que coloca os Correios brasileiros entre os melhores do 
mundo nos quesitos Responsabilidade Social Corporativa, Atendimento 
ao Cliente – quando concorreu também com a Consultoria E-commerce 
-, e em Campanha Filatélica do Ano, com o Bloco Comemorativo aos 150 
Anos da Lei do Ventre Livre figurando a lista de indicados. Saiba mais 
em: (https://www.youtube.com/shorts/Y2OLjou0aP0).

C - Segmento de Acendedores 
A BIC, líder mundial em isqueiros e acendedores, passará a fabricar um 
dos principais produtos da categoria de Chamas em solo brasileiro. No 
segundo trimestre, o Handy BIC, um acendedor multifuncional, deixará 
de ser importado para se tornar 100% brasileiro, confeccionado na fábrica 
nacional da marca, em Manaus. Em um país onde um bom churrasco é 
praticamente uma tradição, acender uma churrasqueira sem se queimar 
parece uma tarefa difícil, mas com o Handy BIC se torna muito mais 
fácil e seguro. Até o fim do ano, as vendas do produto devem crescer 
até 200% no Brasil, a terceira operação mais importante no mundo para 
o Grupo BIC, atrás apenas de França e Estados Unidos. Saiba mais em: 
(https://us.bic.com/en_us/about_bic).

G - Capacitação para Exportação
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Exporta SP, está 
com inscrições abertas para a seleção de 150 startups, micro, pequenas e 
médias empresas, de todas as regiões do estado, interessadas em receber 
treinamento para acessar o mercado internacional. De cada cinco empre-
sas que participam do programa, que é gratuito e realizado por meio de 
plataformas online, pelo menos uma começa a exportar antes mesmo do 
término da capacitação. E todas contam com suporte da InvestSP por dois 
anos após o encerramento do curso, que tem duração de quatro meses. 
Um dos diferenciais do Exporta SP é que empresários de todos os setores 
de produção, de serviços e do agronegócio podem participar. Inscrições 
e mais informações: (https://www.investe.sp.gov.br/exporte/exportasp/).

H - Mercado Cervejeiro
De 30 de maio a 1º de junho, a 16ª edição da Brasil Brau, Feira Interna-
cional de Tecnologia em Cerveja, acontece no São Paulo Expo, reunindo 
players da cadeia produtiva do setor cervejeiro nacional e internacional. 
Com mais de 100 marcas confirmadas para apresentar produtos, serviços 
e tecnologias, a feira ecoa para o mercado cervejeiro uma temática que 
vem sendo amplamente debatida, especialmente no contexto pós-pan-
demia: o da sustentabilidade. Lançamentos que corroboram a busca por 
processos mais sustentáveis aparecem de diferentes formas entre as 
novidades que serão expostas para o público da indústria cervejeira. A 
programação inclui o 17º Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia 
Cervejeira. Mais informações: (https://brasilbrau.com/).

I - Conferência de Contabilidade 
Entre os dias 22 e 23 junho, acontece a maior Conferência de contabilidade 
da América Latina: a Conta Azul CON 2022. Depois de dois anos, a 4ª 
edição do evento acontece de forma presencial, no Costão do Santinho, 
em Florianópolis. A Conta Azul CON é uma excelente oportunidade para 
adquirir conhecimento, trocar experiências, contatos e ter momentos 
de descontração e lazer. Se você é um contador, ou trabalha na área e 
gostaria de saber mais a respeito de novidades relacionadas à inovação, 
tecnologia e tendências do ramo contábil, não pode deixar de participar. 
O encontro objetiva unir os profissionais de contabilidade, apresentar 
novidades inéditas no mercado e proporcionar dias de conteúdos únicos. 
Mais informações (https://contaazul.com/con22/).

J - Desafios na Indústria
A Belgo Bekaert, empresa líder na transformação de arames de aço no 
Brasil, está com inscrições abertas, até o domingo (15 de maio), para 
três desafios direcionados a startups brasileiras que, assim como ela, 
têm a inovação no seu DNA. Empresas interessadas em desenvolver 
soluções para monitoramento do desgaste da cuba de aço nas linhas 
de galvanização e para aprimorar a gestão de energéticos nas fábricas 
podem se inscrever em (ttps://www.belgobekaert.com.br/). Já as startups 
interessadas em desenvolver soluções tecnológicas para a centralização 
de dados no manejo de bovinos criados a pasto poderão se inscrever, 
no site (http://silohub.com.br/), seguindo o regulamento disponível. 

Senado prorroga 
‘drawback’ até 2023

O Senado aprovou a medida 
provisória (MP) que prorroga 
a desoneração de tributos 
para empresas brasileiras que 
compram insumos usados na 
produção de bens destinados 
à exportação. Conhecido como 
drawback, o benefício pode 
ser estendido, em algumas 
situações, até 2023. A MP foi 
aprovada na forma do projeto 
de lei de conversão e segue 
para sanção presidencial.

O relator da matéria, senador 
Plínio Valério, lembrou que o 
objetivo da medida é garantir 
a competitividade de empresas 
nacionais prejudicadas pela 
retração do comércio externo 
durante a pandemia do Coro-
navírus. “No ano de 2019, cerca 
de US$ 49 bilhões em vendas 
externas foram realizadas com 
o emprego do drawback, o que 
representou 21,8% do total das 
exportações nacionais naquele 
ano. Nota-se, de fato, a rele-
vância e urgência da medida”.

Os efeitos da pandemia so-
bre a cadeia produtiva ainda 
persistem, o que pode preju-
dicar empresas exportadoras 
que não conseguem vender 
seus produtos devido à que-
da de demanda. O drawback 
é um sistema pelo qual a 
empresa exportadora conta 
com isenção ou suspensão 
de tributos incidentes sobre 
mercadorias, insumos e pro-
dutos usados na fabricação de 
outro produto a ser exporta-
do. Fonte: Agência Senado.

A taxa de desemprego 
no Brasil ficou 11,1% no 1° 
trimestre, o que significa 
estabilidade na compara-
ção com o 4º trimestre de 
2021, quando registrou o 
mesmo percentual. Re-
presenta ainda queda de 
3,8 pontos percentuais na 
comparação com o mesmo 
trimestre de 2021, quando 
atingiu 14,9%. Os dados 
estão incluídos no resulta-
do trimestral da pesquisa 
(Pnad), divulgada pelo 
IBGE.

Em relação ao trimestre 
anterior, a taxa de desocu-
pação ficou estável em 26 
unidades da Federação. O 
único recuo foi no Amapá 
(3,3 pontos percentuais). 
Para a coordenadora de 
Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Adriana Beringuy, 
a queda, contudo, não 
se deve ao aumento no 
número de pessoas ocupa-
das, mas a menor pressão 
das pessoas sem trabalho 
buscando ocupação no 
estado.

“Houve uma queda de 
7,3% no número de pes-
soas na força de trabalho 
e um aumento de 10,4% 
no contingente fora da 
força”, explicou. A taxa de 

De acordo com o go-
verno estadual, ainda 
não há um balanço 

do valor que já foi acessado, 
tendo em vista o curto prazo 
em que o crédito está ativo. 

Os interessados devem 
fazer um curso online com 
carga horária de 20 horas 
oferecido pelo Sebrae. A Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico destaca que a 
iniciativa tem como propósi-
to permitir que empresários 
negativados em órgãos de 
proteção ao crédito, como 
SPC e Serasa, consigam 
regularizar a situação. 

O valor pode variar de R$ 
100 a R$ 5 mil com até 180 

Recursos são do Programa Nome Limpo, 
do governo de São Paulo.

Empresários paulistas contam 
com crédito sem juros

Empresários paulistas têm R$ 100 milhões em crédito, a juro zero, para pagar dívidas contraídas 
durante a pandemia da Covid-19. O Programa Nome Limpo, do governo paulista ficará disponível até 
que todo o valor seja desembolsado pelo Banco do Povo
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(ME), Empresa Individual 
de Responsabilidade Limi-
tada (Eireli) ou Sociedade 
Limitada (Ltda). 

As condições para o em-
préstimo são residir no esta-
do de São Paulo; a dívida em 
questão ter sido contraída a 
partir de março de 2020; ter 
feito o curso de qualificação 
empreendedora; apresen-
tar plano de recuperação 
e possuir documento que 
comprove a negativação emi-
tido por órgãos de defesa do 
consumidor. O crédito deve 
ser solicitado em uma das 
unidades do Banco do Povo 
do município no qual o CNPJ 
está registrado (ABr).

dias para iniciar o paga-
mento da primeira parcela 
e 24 meses para quitar 
o débito. Podem acessar 

os recursos empresas 
enquadradas como Micro-
eemprendedor Individual 
(MEI), Micro Empresa 

Taxa desemprego fica estável no 
primeiro trimestre, aponta IBGE

desocupação por sexo ficou 
em 9,1% para os homens e 
13,7% para as mulheres. Em 
cor ou raça, o desemprego 
entre os brancos alcançou 
8,9%, ficando abaixo da 
média nacional, mas para 
os pretos (13,3%) e pardos 
(12,9%) ficou acima. O IBGE 
destacou que mesmo entre 
os jovens de 18 a 24 anos 
de idade (22,8%), que  têm 
elevadas taxas de desocupa-
ção, não houve crescimento, 
acompanhando o panorama 
nacional.

A desocupação entre as 
pessoas com ensino médio 
incompleto atingiu 18,3%, 
percentual maior do que os 
das taxas dos demais níveis 
de instrução. No grupo de 
pessoas com nível superior 
incompleto, a taxa ficou em 
11,9%. É mais que o dobro da 

registrada para o nível su-
perior completo, que che-
gou a 5,6%. O rendimento 
médio real mensal habitual 
foi calculado em R$ 2.548. 
Um recuo de 8,7% ante o 
1º trimestre de 2021 que já 
tinha alcançado R$ 2.789. 

O percentual de empre-
gados com carteira assina-
da atingiu 74,1% no setor 
privado, sendo os maiores 
percentuais em Santa Ca-
tarina (88,2%), São Paulo 
(82,4%), Rio Grande do 
Sul (81,1%). Maranhão 
(47,3%), Pará (51,3%) e 
Piauí (51,4%) registraram 
os menores. A parcela da 
população ocupada traba-
lhando por conta própria 
ficou em 26,5%. A taxa de 
informalidade para o Brasil 
foi de 40,1% da população 
ocupada (ABr).

A taxa de desocupação 
por sexo ficou em 9,1% 

para os homens e 13,7% 
para as mulheres.
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OpiniãO
Eleições 2022: entre o 
passado glorioso e o 
presente conservador

O eleitor, 
diferentemente do que 
muitos acreditam, 
toma decisões 
pensadas nas urnas. 

Ele busca o candidato 
que mais se parece 
com sua visão de 

mundo, tentando identificar 
pontos de convergência en-
tre suas posições pessoais e 
a política. Sendo o voto um 
direito individual, podemos 
dizer que a escolha política 
de cada um vem de uma 
decisão pessoal, amparada 
pelo sigilo e protegida pela 
Constituição federal, por 
isso, essa decisão não pode 
ser considerada negativa ou 
positiva, ela é apenas uma 
decisão. 

As democracias possibi-
litam que possamos fazer 
escolhas e, com isso, tomar 
decisões certas e até mesmo 
decisões erradas. Saber 
o que o eleitor pensa é a 
pergunta de milhões e que 
todo analista gostaria de 
responder de forma exata, 
entretanto, podemos ana-
lisar com base em dados o 
possível caminho que o elei-
torado pode tomar. Vejamos 
o exemplo dos candidatos 
que disputam voto a voto 
a intenção dos eleitores na 
eleição presidencial: Lula e 
Bolsonaro.

Lula tem construído sua 
campanha com um olhar 
atento ao Brasil do início 
dos anos 2000, um país que 
se estabilizou, que cresceu 
economicamente e que deu 
a sua população o poder 
de compra, juntamente 
com isso, emprego, renda 
e a inserção da população 
mais carente no ambiente 
de consumo. 

Obviamente que o candi-
dato busca reafirmar que 
seu governo, iniciado a 
partir de 2003, foi capaz de 
fazer debates importantes e, 
ao mesmo tempo, colocar 
o país em um rumo de de-
senvolvimento econômico, 
com controle inflacionário 
e estabilidade reconhecida 
internacionalmente. 

Lula visa a lembrança de 
um passado glorioso nem 
tão distante, em que o Brasil 
passou por um período de 
ascensão e fomos colocados 
em destaque. O objetivo do 
candidato é focar na parcela 
da população que mais sofre 
as consequências da pan-
demia, da inflação alta, do 

desemprego e dos reflexos 
de um mercado de trabalho 
pós-reforma trabalhista. 

Esses eleitores foram 
atingidos diretamente pelas 
consequências dos solavan-
cos econômicos dos últimos 
anos e das dificuldades que 
nosso país sofre no âmbito 
da economia. A classe po-
lítica que acompanha Lula 
rumo à eleição é formada 
por políticos de cunho pro-
gressista e alas do congresso 
nacional que ficaram de fora 
do Governo Bolsonaro. Lula 
tem vantagem significativa 
nos estados do Nordeste e 
ganha fôlego na Região Su-
deste, principalmente nos 
grandes centros urbanos.

Já Bolsonaro aposta na 
ideia de um presente con-
servador, em que as palavras 
de ordem são os valores cris-
tãos e a defesa da família. 
Para o candidato, mesmo 
que a economia não vá bem, 
o que importa é convencer o 
eleitor que retorno ao pas-
sado pode ser danoso para 
suas convicções morais, 
religiosas e conservadoras. 

É inegável que a defesa 
dos costumes e família pe-
gou para uma parcela signi-
ficativa da população. Assim 
como em 2018, Bolsonaro 
aposta num lema que leva 
a reboque um eleitorado 
considerável, em boa parte 
o público evangélico, con-
servadores, militares, forças 
de segurança e uma parcela 
muito grande do congresso 
nacional.

Bolsonaro se saiu ven-
cedor na janela partidá-
ria, conseguindo organizar 
e  aumentar os partidos 
aliados como o PP, PL e 
Republicanos. Deu espaço 
para o centrão entrar em 
seu governo, criando uma 
rede de apoio considerável 
nos Estados. Tem vanta-
gem significativa na região 
Norte e nos estados do sul, 
principalmente em cidades 
de pequeno e médio porte, 
onde a atividade agrícola 
é forte.

Aparentemente, as Elei-
ções 2022 vão se dar entre 
a defesa de um passado 
glorioso ou um presente 
conservador. Ambos os 
discursos funcionam muito 
bem, pois tocam o eleitor 
em pontos importantes e 
sensíveis das suas escolhas 
pessoais.

(*) - É advogado, mestre em Ciência 
Política e professor da Escola 

de Direito e Ciências Sociais da 
Universidade Positivo (UP).

Francis Ricken (*)

Dificuldades no caminho 
para o metaverso:  

Meta corta projetos
A caminhada do Facebook, hoje chamado Meta, para o metaverso continua 

confusa, enfrentando muitos obstáculos. 

xalanx_CANVA

Vivaldo José Breternitz (*)

A divisão Reality Labs da Meta, 
responsável pelos projetos de 
hardware e outras iniciativas 

voltadas ao metaverso, fará cortes em 
alguns de seus projetos, segundo a 
agência de notícias Reuters. 

Não está claro quais projetos serão 
afetados, mas o Chief Technical Officer 
da Meta, Andrew Bosworth, disse aos 
funcionários que a empresa não tem 
condições de arcar com os custos de-
correntes de tudo o que havia planejado, 
devendo fazer cortes. Disse também que 
outros projetos sofrerão adiamentos.

É a notícia mais recente acerca das 
dificuldades que vem enfrentando o 
ambicioso plano da Meta de reorientar 
a empresa em torno da realidade virtual 
e do metaverso, posição anteriormente 
ocupada pelo Facebook. 

A divisão Reality Labs da Meta, que 
perdeu US$ 10 bilhões em 2021, tam-
bém anunciou ter reduzido substan-
cialmente seus planos de admissão de 
pessoal em 2022, contrariando o que 
havia dito no final de 2021, quando 
anunciara milhares de contratações.

Algo que parece continuar a todo va-

por é o Projeto Cambria, um headset de 
realidade virtual “high-end”, que deve 
ser lançado em breve e a respeito do 
qual o CEO da Meta Mark Zuckerberg 
tem falado frequentemente, anuncian-
do-o como algo revolucionário, que será 
um marco na estrada para o metaverso.

Aos profissionais da área, resta 
acompanhar o que vem acontecendo, 
lembrando que a Meta vem sofrendo 
pressões de órgãos reguladores ame-
ricanos e europeus. 

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT

News@TI
Serasa Experian abre inscrições para Programa 
de Estágio com mais de 80 vagas 

@A Serasa Experian abriu as inscrições para a edição de 2022 
do seu Programa de Estágio. Estão sendo oferecidas 81 vagas 

e não há restrição de cursos, exceto para áreas específicas, como o 
jurídico. É fundamental que o aluno tenha afinidade com a área de 
tecnologia. A bolsa-auxílio inicial é de R$ 1,5 mil, mas existem três 
progressões do valor da bolsa ao longo do período de 24 meses. Os 
novos estagiários devem iniciar as suas atividades em agosto de 2022. 
Podem concorrer estudantes do ensino superior de todo o Brasil, já 
que são oferecidas vagas nos modelos presencial, híbrido e remoto. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de junho através deste 
site. Os selecionados terão a oportunidade de ingressar em um 
programa de capacitação completo e exclusivo, composto por uma 
trilha de aprendizagem que guiará o desenvolvimento de competên-
cias técnicas, incluindo linguagens de programação para as áreas de 
tecnologia, comportamentais e voltadas ao negócio (https://99jobs.
com/serasa-experian-s-a/jobs/231607?preview=true).

Red Hat e General Motors fazem parceria para 
futuro de veículos definidos por software

@A Red Hat, Inc., líder global no fornecimento de soluções open 
source e a General Motors (NYSE:GM) anunciaram nesta semana  

uma parceria para ajudar a levar os veículos guiados por software 
em direção ao edge technology. As companhias esperam expandir o 
ecossistema de inovação em torno do Red Hat In-Vehicle Operating 
System, que fornece uma base como sistema operacional Linux com 
certificação para segurança funcional, com o objetivo de apoiar a 
contínua evolução da plataforma de software Ultifi, da GM. Juntas, 
a GM e a Red Hat pretendem simplificar esse processo e tornar es-
sas renovações de software algo mais simples graças à certificação 
contínua de segurança funcional na plataforma Ultifi com o Red Hat 
In-Vehicle Operating System. Algo pioneiro dentro desse ramo.

My Ad Center: nova experiência do Google 
oferece mais controle sobre anúncios

@O Google anunciou uma nova ferramenta para controle das 
preferências de anúncios, chamada My Ad Center. A ferramenta 

permitirá que as pessoas tenham maior controle sobre a publicidade 
que elas veem ao usar as plataformas do Google, incluindo a Busca, o 
Discover e o YouTube. A central, que estará disponível globalmente 
até o final do ano, permitirá indicar os tipos de anúncio que o usuário 
prefere com base em seus interesses. O acesso à nova experiência 
estará disponível de duas formas. A primeira será por meio de uma 
página chamada My Ad Center Hub, que vai substituir as atuais 
Configurações de Anúncios. Além disso, as pessoas poderão acessar 
as informações diretamente no anúncio, por meio do My Ad Center 
Panel, que vai substituir o ícone “Por que esse anúncio?'' (https://
adssettings.google.com/authenticated?hl=pt-BR&ref=my-account).

Evento para orientar brasileiros sobre 
oportunidades no Canadá

@O Canadá é uma das economias que mais crescem anualmen-
te, com a abertura de vagas de emprego em diversas áreas de 

atuação as quais, muitas vezes, não são preenchidas por falta de 
mão-de-obra qualificada. Diante desse cenário, o país também atrai 
muitos imigrantes que desejam residir e trabalhar no exterior. As 
pessoas que tenham esse objetivo podem ficar atentas a uma destas 
oportunidades. No sábado, 14 de maio, será realizada em São Paulo a 
ExpoCanadá, das 14h às 19h, no Blue Tree Transatlântico Convention 
Center – Avenida Cecília Lottenberg, 130 – Chácara Santo Antônio 
(www.expocanada.com.br)

Direcional Engenharia e Riva Incorporadora 
abrem vagas para o Programa de Estágio 2022

@A Direcional Engenharia e a Riva Incorporadora abrem vagas 
para o Protagonize, o Programa de Estágio 2022, com 34 vagas 

divididas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ce-
ará, Pernambuco e Amazonas. O processo seletivo é composto pelas 
etapas de inscrição, testes online e comportamentais e entrevistas. Os 
estagiários aprovados passarão por um Job Rotation na Companhia, 
para que conheçam outras áreas e tenham uma visão mais integrada, 
se desenvolvam em diversas competências e tenham a oportunidade 
de conseguirem ser efetivados (https://jobs.kenoby.com/protagonize-
suacarreira).

Zup oferece vagas em tecnologia para 
trabalho 100% remoto

@A Zup, empresa desenvolvedora de tecnologia que faz parte do 
Itaú Unibanco, está com posições abertas para profissionais de 

tecnologia e todas são para atuar de forma totalmente remota. As 
vagas são voltadas para as áreas de desenvolvimento, engenharia, 
marketing e segurança da informação, em diferentes níveis. Além do 
modelo totalmente remoto, a Zup também oferece auxílios para cursos, 
programas internos de desenvolvimento, subsídio para home office, 
flexibilidade de horários, terapia online gratuita, licenças de mater-
nidade e paternidade estendidas, auxílio para plano telefônico, entre 
outros. Candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas 
e se candidatar pelo site: https://boards.greenhouse.io/zupinnovation. 
Para detalhes sobre a cultura organizacional da Zup, acesse: https://
www.zup.com.br/carreiras.

Ecossistema de qualificação profissional e 
empregabilidade 

@Um levantamento feito pela LCA Consultores com dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 

Ministério da Economia, mostrou que mais de 1,8 milhão de brasileiros 
pediram demissão dos seus empregos recentemente, sendo 1 pedido 
a cada 3 desligamentos. Em Minas Gerais, quase 193 contratos de 
trabalho formal foram finalizados. Isso reflete o movimento “Great 
Resignation" (grande pedido de demissão) que ocorre no mundo 
inteiro, fazendo com que os profissionais que aceitaram ofertas de 
trabalho em outras áreas ou com salários menores durante a pande-
mia retornem para as suas especialidades. Há também quem passou 
a priorizar benefícios que vão além do salário, além das pessoas que 
optaram por vagas remotas para terem a flexibilidade de trabalhar 
de qualquer lugar (https://veduca.org/).

Dahua Technology chega ao mercado de 
sinalização digital com mais de 600 produtos

@A Dahua Technology, especialista em soluções de AIoT inte-
ligentes e segurança eletrônica, acaba de entrar também no 

mercado brasileiro de Digital Signage (Sinalização Digital), estimado 
em 300 milhões de dólares e crescimento previsto de 12% ao ano, 
segundo a empresa de consultoria e pesquisa de mercado Grand 
View Research. Fornecendo para grandes projetos no mundo desde 
2007, a chegada das soluções ao país no início de 2022 faz parte da 
estratégia de expansão da companhia nesse segmento para o mercado 
brasileiro. “Temos um portfólio completo de mais de 600 produtos, 
entre painéis de LED, telas interativas e monitores LCD voltados 
para ambientes corporativos, de ensino e de varejo, além de espaços 
publicitários out of home”, resume Douglas Shigue Iseri, gerente de 
vendas do segmento digital.

ricardosouza@netjen.com.br

Terra Jump lançará plataforma pioneira 
e revolucionária na DroneShow 2022
A mineira Terra Jump es-

treia na DroneShow 2022 com 
uma novidade que promete 
revolucionar o mercado de 
Aeronaves Remotamente 
Pilotadas (RPAs sigla em 
inglês). Em seu estande no 
evento, a empresa apresenta a 
sua plataforma pioneira Terra 
Landing, que visa solucionar 
problemas em decolagem e 
pouso de drones. 

A Terra Landing é uma pla-
taforma robótica de pouso e 
decolagem portátil e dobrável, 
de fácil manuseio e transporte, 
com autonivelamento inercial 
que disponibiliza uma super-
fície plana independente do 

perfil e inclinação do terreno.
"Criamos uma superfície pla-

na que elimina completamente 
os obstáculos desde a poeira e 
inclinação do terreno, até in-
terferências eletromagnéticas, 
garantindo segurança e eficiên-
cia na decolagem e pouso Esses 
são problemas que parecem 
simples, mas que se colocados 
no papel representam um 
gasto surreal em consertos 
e equipamentos caríssimos", 
explica o inventor da tecno-
logia e especialista em gestão 
de Tecnologia da Informação, 
Anísio Júnior, sócio fundador 
da Terra Jump Drones (https://
www.terrajump.com.br/).
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Marta Cortezão – Penalux –  Uma ode ao “mar” 
amazônico, sua gente, suas coisas e lembranças. 
Marta é prova viva de que quem viveu ares ama-
zonenses, “presa” a eles estará no restante de 

sua vida. Uma poesia que fecunda em nossa alma a paixão 
e vontade de conhecer tais luxuriantes paragens. Poesia de 
altíssimo nível!

Amazonidades: Gesta das águas

Uranio Bonoldi – Edit Valentina – Uma sequência 
muitíssimo bem urdida, é o mínimo a comentar-
se . Normalmente, não só em obras literárias, a 
continuação sempre deixa a desejar. Não é o caso 

do Contra-Ataque. O leitor, além de fixar-se até o final, pois 
trata-se de mais uma obra impactante, receberá de lambuja, o 
significado dos nomes dos personagens. Realmente uma sacada 
de mestre! A cada capitulo personagens se entremeiam criando 
um cipoal de cativantes situações. Tardes frias virão, nada como 
aquecê-las com uma bebidinha quente,  e a boa companhia de 
um ótimo livro para completar esse aquecido cenário. Entre-
tenimento garantido!!

A Contra–Partida- Livro 2 - 
O Contra-Ataque

Thais Matarazzo – Edit Matarazzo – Uma 
viagem gostosa e muito bem humorada no Sítio do 
Pica-pau Amarelo, situado em Taubaté, arredores 
de São Paulo. A dupla, um tucano e uma moçoila, 

muito serigaita, passeiam no Sítio entre personagens criados 
pelo sempre venerado mestre Monteiro Lobato. Fotos lindas que 
retratam puro encantamento. As crianças irão adorar, adultos 
que conhecem o local, reviverão ótimos momentos, quem não 
o conhece, seguramente quererá visita-lo.

As Aventuras de Tenório e Yolanda

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)

O pretendente: MAXIME ROY, de nacionalidade canadense, administrador, solteiro, 
nascido em Longueuil, Canadá, no dia (15/04/1989), residente em São Paulo, SP e 
domiciliado em Quebec, Canadá, filho de Christian Roy e de Christiane Ostiguy. A pre-
tendente: LARA FABRIS CHAMMA, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, 
nascida em Jaú, SP, no dia (17/01/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Gabriel Chamma Junior e de Lígia Romão Fabris Chamma.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Ricardo Rocha (*)

Segundo dados do IBPT, 
cerca de 32 mil nor-
mas tributárias foram 

criadas no país desde a 
Constituição de 1998 – to-
talizando uma média de 46 
novas regras a cada dia útil 
nesse período.

Esse número elevado 
de informações e regras a 
serem seguidas impacta, 
diretamente, em diversos 
problemas das empresas 
na hora de administrar a 
área fiscal. Até porque, em 
muitos casos, a falta de co-
nhecimento amplo de todas 
as normativas previstas em 
lei e dificuldades sistêmicas 
para execução de tarefas, 
corrobora ainda mais com 
as complexidades existen-
tes da área. Nesse cenário, 
listo os cinco maiores erros 
no processo de apurações 
fiscais cometidos pelas or-
ganizações:
 1) Falta de análise 

de aderência das 
atualizações fiscais 
- Com a constante 
criação de diversas 
regras, é dificultado o 
acompanhamento por 
parte da equipe fiscal. 
Isso reverbera na in-
terpretação equívoca 
das novas normativas 
e internalização de tais 
alterações dentro do 
cenário da empresa.

 2) Inserir dados incor-
retos na emissão de 

Tarefas com alto teor de complexidade são desempenhadas de 
forma manual, estando ainda mais suscetíveis a erros.

Recente levantamento da 
Comscore, “Tendências e 
Comportamentos Digitais 
2021”, revelou um salto de 
6% no uso de internet via 
smartphone ou tablet de 
2020 para o ano passado. A 
pesquisa aponta que cerca 
de 112 milhões brasileiros 
estão conectados à internet 
por meio de um dispositi-
vo móvel. De acordo com 
um levantamento realizado 
pela empresa App Annie 
Intelligence, só no segundo 
trimestre do ano de 2021, a 
média diária de uso de smart-
phone do brasileiro era de 
5,4 horas. 

Entre 2019 e 2021, o au-
mento do tempo médio foi 
elevado em 45%. Em 2019 
a média diária de uso estava 
em 3,8 horas. A pesquisa 
“Uso de Apps no Brasil” 
realizada em novembro de 
2021 com 2.036 brasileiros 
pelo Mobile Time e pela 
Opinion Box , revelou que 
98% dos entrevistados 
já baixaram e instalaram 
algum app em seu smart-
phone. “Hoje em dia as 
pessoas fazem de tudo por 

aplicativos. Compram rou-
pas, comida, pagam contas 
e muitas outras funciona-
lidades que o mercado de 
apps oferece. 

Um estudo realizado pela 
empresa de análise de da-
dos, Statista, o mercado de 
mobile deve gerar mais de 
US$935 bilhões de receita 
no mundo todo até o ano de 
2023”, explica o Bruno Niro, 
Founder & COO da Adaction, 
adtech focada em aquisição 
de usuários e rentabilização 
em aplicativos móveis. O 
empresário também ressalta 
a importância do marketing 
por aplicativo para empre-
sas que desejam crescer no 
mercado. 

“Com o alto número de 
usuários em apps, o mobile 
marketing permanece em 
ascensão e se torna outro dos 
principais fatores de cresci-
mento do e-commerce bra-
sileiro. Podemos perceber 
que é uma das principais es-
tratégias das empresas para 
aumentarem o seu número 
de consumidores”, finaliza 
Niro. - Fonte: (https://www.
adaction.com.br/).

Marketing por aplicativos: 
milhões acessam 

a internet pelo celular

Os cinco maiores erros no 
processo de apurações fiscais
O sistema tributário do Brasil se configura como um dos mais complexos do mundo. E, se adequar 
a tantas normas e leis prevista pela Constituição Federal, continua sendo um dos grandes desafios 
enfrentados por diversas organizações

sível acessar de forma 
rápida o histórico das 
obrigações.

Diversas são as razões que 
desencadeiam tais erros co-
metidos pelas companhias. 
Dentre elas, está a falta de in-
vestimentos necessários na 
área tributária, considerada 
ainda por diversas culturas 
como um departamento do 
Fisco dentro da empresa.

Outro ponto que também 
pode ser apontado é que, 
mesmo diante de tamanhos 
avanços tecnológicos, ainda 
existe uma falta de ofertas de 
sistemas que automatizem 
e digitalizem as operações. 
Assim, tarefas com alto 
teor de complexidade são 
desempenhadas de forma 
manual, estando ainda mais 
suscetíveis a erros.

Por isso, o meio eficaz de 
corrigir as taxas de erros e 
realizar uma apuração fiscal 
eficiente é através do uso 
de sistemas embarcados 
em tecnologia de gestão. 
Essa medida viabiliza os 
processos e auxilia na as-
sertividade e implantação 
das constantes mudanças 
presenciadas no setor tri-
butário. Até porque, não 
basta apenas identificar os 
problemas, é necessário ir 
atrás da solução.

(*) - É especialista em inteligência 
fiscal na Seidor, empresa dedicada 

ao fornecimento de soluções 
tecnológicas na área de consultoria de 

software e serviços de TI 
(www.seidor.com.br).

documentos fiscais 
- É importante levar 
em conta que qual-
quer erro declarado 
em documento fiscal 
pode acarretar multas 
pesadas para a empre-
sa – o que se reflete 
automaticamente nos 
impactos financeiros 
a serem sentidos pela 
organização.

 3) Falta de agenda tri-
butária e monitor 
de obrigações para 
o controle de venci-
mentos - A ausência 
de tais itens impossibi-
lita o ganho de agilida-
de no fluxo de trabalho. 
Sendo que, através da 
aquisição da agenda 
tributária, é permitido 
um maior controle de 
vencimentos e acesso 
facilitado de consulta 

de informações através 
da atualização eficien-
te dos status.

 4) Falta de investimen-
to em tecnologia 
e soluções fiscais 
embarcadas no ERP 
- Investir em tecnolo-
gia é uma importante 
ferramenta para redu-
zir o tempo de fecha-
mento fiscal e custos 
da companhia. Através 
de uma solução fis-
cal robusta, torna-se 
possível automatizar 
tarefas normalmente 
executadas de forma 
manual

 5) Falta de histórico e 
backup das informa-
ções - Ao utilizar uma 
solução fiscal como 
repositório único das 
informações e armaze-
namento, torna-se pos-
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Bianca Ladeia (*)
 
Por definição, um líder é alguém que 

tem uma posição de destaque, e que deve 
direcionar pessoas. 

Para ter sucesso nessa atividade, nada 
melhor do que gerar admiração no seu time 
e servir de exemplo de como se portar e 
agir. O dicionário de Oxford define um 
líder como “pessoa cujas ações e palavras 
exercem influência sobre o pensamento e 
comportamento de outras”. Sendo assim, 
ele atua como um influenciador dentro de 
sua própria empresa, e, se quiser ter um 
time de sucesso e que seja um espelho de 
suas ações positivas, o líder precisa ter a 
imagem correta frente aos seus liderados.

Quando falo de imagem, me refiro a 
visual e também a comportamental, no 
que diz respeito à postura do profissional 
que ocupa esse cargo de destaque. Não 
tem como um líder cobrar de seus cola-
boradores atitudes e posicionamentos 
que nem ele segue, seria incoerente. Por 
exemplo, uma Head de RH que deseja 
que seu time comece a vir com um visual 
mais alinhado, com roupas profissionais e 
bem maquiadas, não pode aparecer para 
trabalhar de camiseta e com a cara lavada. 

As pessoas são visuais e nosso subcons-
ciente capta mensagens subliminares o tem-
po todo. Esse time, ao ver a Head com essa 
imagem, vai entender como contraditório o 
pedido da líder e não se sentirá motivado a 
seguí-lo, já que ela mesma não age de acor-
do. É como se o subconsciente dissesse “se 
ela está desleixada, e tem um cargo desse, 
porque eu deveria me preocupar?”. Além 
de desmoralizar a líder, desmotiva o time a 
colocar em prática suas orientações. 

O mesmo acontece com um líder que 
cobra pontualidade de sua equipe, mas 
em toda reunião chega atrasado. Por mais 
que cargos de liderança abram espaço para 
certas vantagens e privilégios, o profis-
sional não deve usá-los como justificativa 
para ter tais comportamentos, porque no 
fundo, ele estará se auto sabotando com 
seu time. Liderar pelo exemplo sem dúvida 
é a melhor estratégia. 

Sendo assim, antes de chegar dando 
direcionamentos sobre imagem e postura 
para seus liderados, o líder deve olhar para 
si mesmo e ver se seu comportamento 
condiz com o que ele prega. A incoerência 
pode ser um gargalo em sua organização, 
que, para ser resolvido, basta exercitar a 

auto responsabilidade e começar a agir 
de acordo com o que você diz e acredita. 

Sem dúvida a inspiração, ao ver um bom 
exemplo, chegará aos times, que sentirão 
necessidade de subir a régua da qualidade 
e realizar os ajustes necessários em sua 
imagem e comportamento para atingir 
novos patamares profissionalmente. Para 
aqueles que têm dificuldade em fazer essa 
auto análise, existem profissionais que são 
especialistas em dar os direcionamentos 
para líderes e colaboradores sobre a 
postura e imagem visual ideais para ter 
sucesso em sua carreira. 

Levando em consideração os objetivos 
profissionais de cada um, o especialista 
desenvolve um plano de gestão de ima-
gem e comportamento personalizado que 
serve para direcionar o líder e as equipes 
a alinharem e ajustarem os pontos neces-
sários, e, assim, evoluírem e serem ainda 
mais bem sucedidos. 

É como a máxima diz, os detalhes fa-
zem toda a diferença, inclusive no meio 
profissional. 

 
(*) - Especialista em Gestão de Marca Pessoal e 

Comportamento, é responsável pela transformação 
de uma série de executivos e empreendedores de 

sucesso. 

Liderando pelo exemplo: a importância da imagem frente aos times
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