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Embora muitos proprietários de pequenas empresas possam pensar 
que a ciência de dados está fora de seu alcance e que analisar dados é 
extremamente difícil sem um cientista de dados, a realidade é que – hoje 
– qualquer pessoa pode se tornar um cientista de dados cidadão.    

Estratégias para pequenas e médias empresas 
começarem com ciência de dados
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Pressionados pela constante alta demanda, o setor varejista se tornou 
o mais preocupado em trazer investimentos tecnológicos para facilitar 
seu cotidiano. Em busca de garantir um atendimento próximo, persona-
lizado e mais humanizado possível, o uso de voicebots tem se mostrado 
uma ferramenta poderosa nessa missão, capaz de criar uma verdadeira 
revolução na comunicação entre o varejo e seus clientes.   

Como o voicebot pode transformar  
o varejo?

Muito se fala em Metaverso. Alguns artigos remetem ao livro do Neal 
Stephenson, Snow Crash, que ficou famoso por criar o termo.   

Metaverso: uma ponte para a igualdade 
ou ampliação para o abismo digital?

Com a chegada do “novo normal”, as empresas sentiram a real ne-
cessidade de melhorar e rever processos em múltiplos departamentos 
como RH, financeiro, compras, contratos, entre outros.    

Tecnologia low-code para a otimização 
de múltiplos departamentos
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Sustentabilidade na logística: tuk-tuks 
elétricos e caminhões movidos a gás

Uma das dez tendências de 
consumo, de acordo com 
levantamento da consultoria 
Euromonitor, é a preocupação 
com o meio ambiente. 

O estudo mostra que o consumidor espe-
ra que as empresas tenham iniciativas 

que apoiem as pessoas e o planeta. 

No contexto da logística, o foco passa 
a ser menos poluente, entendido como 
um diferencial competitivo, andando 
lado a lado com processos de inovação 
e foco no cliente. Daqui em diante é pra-
ticamente mandatório entregar soluções 
sustentáveis.

Desta forma, as empresas, em particular 
aquelas ligadas ao serviço de transporte 
que tiverem uma visão a médio ou a curto 
prazo sobre combustíveis alternativos 
colherão bons frutos no futuro. Exemplo 
disso foi a Manlog, empresa goiana de 
transporte do setor alimentício, que em 
dezembro de 2020 comprou seu primeiro 
caminhão elétrico. De acordo com seu 
CEO, o investimento abriu portas para 
novos contratos. 

Outras empresas, como a JBS, além de 
veículos com geração elétrica, buscaram, 
também, como fonte alternativa o GNV (gás 
natural veicular) para parte da sua frota. 
Isso decorre, talvez, da preocupação em 
que a infraestrutura de recarga elétrica 
ainda não está disponível em todo país. 
Quando comparado com um caminhão a 
diesel, o modelo movido a GNV emite 17% 
a menos de CO2 na atmosfera.

Apesar da descarbonização da economia 
ser uma tendência e já com arcabouço 
regulatório tanto doméstico quanto inter-
nacional direcionando para modelos de 
negócio e novas formas de produzir com 
foco na sustentabilidade, alguns pontos 
devem ser alvo de reflexão:
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1. Nível de desempenho - A avaliação 
do desempenho dos veículos com fonte 
alternativa em relação ao seu congênere 
à diesel será importante para programar 
o ritmo de incorporação de novos veículos 
movidos a combustível limpo na frota da 
empresa. 

Em relação ao desempenho podem ser 
levados em conta aspectos ligados à autono-
mia (considerando mesmo tipo topografia 
de rota e carga transportada) e a capacida-
de máxima dessa carga transportada. Para 
se ter uma ideia, os novos caminhões (7,5 
Ton) eCanter da Mitsubishi (MFTBC), em 
teste, têm garantido uma autonomia de 
cerca de 100 km por carga.

2. Infraestrutura de apoio -  Qual 
situação de disponibilidade de postos de 
abastecimento para essa matriz energética 
nas rodovias? Neste caso, o uso de veícu-
los elétricos sofre um impacto negativo 
maior ainda. 

O veículo elétrico faz muito sentido para 
cidades que têm infraestrutura de recarga. 
Já para longas distâncias, torna-se inviá-
vel. Talvez uma solução estaria ligada ao 
atendimento da logística urbana, chamado 
“last mile”, ou entrega final. 

Pequenos veículos elétricos passam a ser 
uma solução mais adequada, visando tanto 
a sustentabilidade quanto a mobilidade ur-
bana, exemplo são os tuk-tuks elétricos. O 
período em que trabalhei no Sudão e África 
do Sul, tive a oportunidade de utilizar esse 
meio de transporte (naquela situação com 
fonte fóssil de combustão). 

3. Viabilidade financeira -  Qual será 
o valor desse veículo daqui a cinco anos? 
Qual o custo de manutenção? Relação cus-
to/benefício também faz parte do processo 
decisório, juntamente com preocupação 
ambiental, no tripé de sustentabilidade 
TBL (triple bottom line). 

A ideia de se ter um ecossistema de 
transporte sustentável, ainda é um sonho 
a médio e longo prazo, mas é necessário 
o primeiro passo. Além disso, haverá, por 
parte da sociedade, uma maior exigência 
em relação a soluções relacionadas a novas 
matrizes energéticas, de forma geral. 

Porém, existe uma grande resistência 
dos clientes em pagar por isso. O desafio, 
como sempre, será fazer mais com menos.

(Fonte: Wanderley Villarinho é professor dos  
cursos de Gestão Comercial e de Logística  

da Faculdade Senac Goiás - go.senac.br).
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Precifica organiza 1ª Pricing & Revenue  
Masterclasses

@A Precifica, especialista em soluções de pricing, em parceria com 
Fabiano Coelho, PhD em Business Administration pela Florida 

Christian University e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
vai realizar a primeira edição das “Pricing & Revenue Masterclasses: à 
frente na digitalização exponencial”. As aulas acontecerão nos dias 2, 
9, 16, 23 e 30 de agosto, das 19h às 20h30 e a inscrição pode ser feita 
por meio do site da Precifica. A cada aula serão convidados executivos 
e professores de renome no mercado e na academia: Eduardo Terra 
– presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC); 
Guilherme Treviso – gerente geral de pricing da Magalu; Jefferson 
Silva – gerente executivo de pricing da Raia Drogasil; Fernando 
Mansano – especialista em e-commerce e fundador do ComEcomm e 
Roberto Assef – professor e consultor. As masterclasses acontecerão 
sempre das 19h às 20h30 por meio da plataforma Zoom via Sympla. 
Os participantes receberão certificado (www.precifica.com.br).     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

O QUE A LIDERANçA TEM A vER 
COM O EMPREENDEDORISMO?

    Leia na página 4

SER UM LíDER é CRIAR LíDERES

Acabamento ainda mais luxuoso  
em nova versão

Que tal ter um dos carros híbridos plug-in mais econômicos do 
Brasil e, também, o mais luxuoso? Eis aqui o novo BMW 530e Luxury. 
O modelo, que já era vendido no Brasil com a pegada esportiva tra-
dicional da linha M Sport, agora ganha um acabamento mais luxuoso 
para os que buscam um carro com perfil mais sóbrio e requintado. A 
nova versão Luxury do 530e já está à venda nas concessionárias da 
BMW do Brasil por R$ 464.950. Fabricado em Dingolfing, na Alema-
nha, se destaca pelo acabamento mais requintado e formal do que na 
versão M Sport, com detalhes cromados na grade e nos para-choques 
dianteiro e traseiro. As rodas, de 19 polegadas, têm design exclusivo. 
O novo BMW 530e Luxury chega ao Brasil em sete opções de cores 
para a carroceria e três opções de acabamento interno.    Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Arrecadação de tributos
A Receita Federal arrecadou R$ 

165,3 bilhões em tributos em maio. 
Considerando a inflação acumulada 
ao longo do último ano, a cifra é 4,13% 
superior ao montante arrecadado no 
mesmo mês de 2021. Com o resultado, 
apenas os cofres públicos federais 
já receberam R$ 908,55 bilhões em 
tributos federais pagos pelos contri-
buintes entre janeiro e maio, valor 
9,75% superior ao dos cinco primeiros 
meses de 2021 (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-06-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-06-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/quem-manda-e-o-banco-central/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-que-a-lideranca-tem-a-ver-com-o-empreendedorismo/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/metaverso-uma-ponte-para-a-igualdade-ou-ampliacao-para-o-abismo-digital/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-low-code-para-a-otimizacao-de-multiplos-departamentos/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estrategias-para-pequenas-e-medias-empresas-comecarem-com-ciencia-de-dados/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-voicebot-pode-transformar-o-varejo/?swcfpc=1


Inteligência artificial 
e o segmento de 
educação: o que 

esperar desta união?

Os dois últimos anos 
foram particularmente 
desafiadores para o 
segmento da Educação

As instituições de en-
sino que já haviam se 
adiantado e iniciado 

um trabalho com platafor-
mas digitais de ensino, mes-
mo que de maneira pontual, 
com uma ou outra atividade 
envolvendo corpo docente, 
discente e pais – no caso das 
escolas de Ensino Infantil 
ao Médio – conseguiram 
um pouco mais de fôlego no 
processo de adaptação ao 
ensino remoto, obrigatório 
no período mais crítico da 
pandemia.  

Já havia um movimento 
importante de desenvolvi-
mento de novas tecnologias 
e de inovação focado no 
setor educacional. Com 
a pandemia, porém, esse 
processo foi amplamente 
acelerado, a exemplo do 
que houve com o mundo 
corporativo.  

Na esteira desse desen-
volvimento, podemos e 
devemos abordar a questão 
da Inteligência Artificial 
(IA) aplicada à Educação. 
Há anos venho estudando 
a IA e as vantagens que ela 
pode trazer às empresas 
de diversos setores. Ob-
viamente, trata-se de uma 
tecnologia extremamente 
bem-vinda no universo 
acadêmico e educacional. 
Suas aplicações podem ser 
variadas e notoriamente ha-
verá vantagens no processo 
ensino-aprendizagem.  

Pensando no educador, a 
IA pode vir a ser uma aliada 
interessantíssima para uma 
série de atividades. Torna-se 
possível, por exemplo, ela-
borar provas e corrigi-las em 
poucos minutos, poupando 
um tempo importante do 
professor, que normalmente 
empregaria ao menos três 
ou quatro horas do seu dia 
nessas tarefas dependendo 

do tamanho e da quantidade 
de turmas para as quais ele 
ministra aulas. 

Com a IA, a publicação 
de notas no portal do aluno 
pode ser realizada de forma 
automática, com pratica-
mente nenhuma chance de 
erro. Outra possibilidade 
interessante vem com a 
Inteligência Artificial como 
aliada do ensino a distância.  

Do ponto de vista do estu-
dante, uma plataforma com 
aplicação de IA certamente 
seria um importante estimu-
lador do aprendizado. As 
possibilidades são infinitas. 
É possível personalizar o en-
sino criando sistemas com 
o perfil de cada aluno para 
entregar uma comunicação 
mais assertiva a cada um. 

Pode-se desenvolver pla-
taformas para tirar dúvidas 
e auxiliar os alunos no mo-
mento do estudo, de forma 
que possam aprofundar o 
conhecimento a respeito de 
determinados temas. Outra 
possibilidade que a IA traz 
é de identificação das disci-
plinas em que o aluno tem 
mais dificuldade e entrega 
de conteúdos didáticos com 
diferentes abordagens de 
um mesmo tema que o le-
vem a compreender o que 
é tratado.  

Claro, também é possível 
explorar a gamificação e 
trabalhar em outras ferra-
mentas que automatizem 
e facilitem ainda mais a 
vida dos professores e 
pedagogos, bem como em 
plataformas que tornem o 
aprendizado cada vez mais 
interativo. Pode-se dizer 
que ainda estamos no início 
de um processo longo de au-
tomatização baseada em sis-
temas inteligentes, que vão 
potencializar e revolucionar 
o setor educativo, estimular 
a aprendizagem e impactar 
o futuro positivamente.  

(*) - Cursou Tecnologia de Software e 
Marketing, OPM na Harvard Business 

School, Executive Education em IA na 
University of California, é fundador e 

CEO da Qyon Tecnologia.

Mauricio Frizzarin (*)
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Leo Cesar Melo (*)
 
A publicação do Decreto 

que estabelece os procedi-
mentos para a elaboração dos 
Planos Setoriais de Mitigação 
das Mudanças Climáticas, e 
institui o Sistema Nacional 
de Redução de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa, ainda 
que não estabeleça de fato um 
mercado regulado de carbono, 
deve ser considerada como 
um avanço do país rumo à 
necessária descarbonização 
do Brasil. Outros movimen-
tos também apontam que 
estamos caminhando para a 
regulamentação desse merca-
do, estimulado também pelas 
compensações voluntárias. 

Caso, por exemplo, do 
anúncio do BNDES de sua 
primeira compra de créditos 
de carbono. A expectativa 
para os próximos dois anos é 
destinar até R$ 300 milhões 
para o desenvolvimento do 
mercado nacional de com-
pensações voluntárias de 
emissões. Já de início, cinco 
companhias desenvolvedoras 
adquiriram R$ 8,7 milhões em 
créditos de carbono, sendo 
que os dois maiores volumes 
dizem respeito exatamente a 
projetos de conservação de 
florestas, modalidade que é 
a principal fonte de créditos 
de carbono no Brasil, hoje - 
chamada de REDD+. 

Ou seja, o que se constata 
a partir dessas primeiras 
aquisições é que há bastante 

interesse por parte das com-
panhias por compensações 
de carbono. Entretanto, 
para que essa transição para 
baixo carbono evolua como 
se espera, é necessário haver 
regras mais claras sobre como 
será o funcionamento desse 
mercado, especialmente para 
que não haja nenhum tipo de 
insegurança jurídica. A publi-
cação do Decreto certamente 
trouxe ainda mais visibilidade 
ao tema e é notório o anseio 
que isso já provocou nas em-
presas de diversos setores 
da economia, que há tanto 
tempo esperam por essa re-
gulamentação. 

Vale lembrar que, pelo Acor-
do de Paris, até 2025 o Brasil 
se comprometeu a reduzir as 
emissões de gás carbônico em 
37% em relação às emissões de 
2005. A meta depois será che-
gar a 50% até 2030. E em 100% 
até 2050. Ao que tudo indica, 
se seguirmos avançando para 
o caminho da regulamentação, 
há plenas condições de cum-
prirmos esse acordo. 

Como diria Ariano Suassu-
na: "o otimista é um tolo. O 
pessimista, um chato. Bom 
mesmo é ser um realista es-
perançoso". Então sigo como o 
realista esperançoso que sou, 
ansioso para que, em um fu-
turo breve, a regulamentação 
do mercado de carbono seja 
uma realidade no Brasil.

 
(*) - É CEO do Grupo Allonda 

(https://allonda.com/).

A modalidade se po-
pularizou ainda mais 
durante a pandemia, 

já que muitos viram no 
empreendedorismo uma 
alternativa para a geração de 
renda, já que o desemprego 
atingiu recorde em 2020. 

Em contrapartida, tam-
bém em 2020, mais de 2,5 
milhões de microempresas 
individuais foram abertas, 
registrando um aumento 
de 8,4% em relação a 2019, 
de acordo com o Mapa de 
Empresas feito pelo Minis-
tério da Economia. Uma 
das vantagens da conta MEI 
é a criação e manutenção 
de uma empresa de forma 
menos burocrática. 

Para manter as operações 
da empresa mais simples, 
muitos MEIs continuam 
usando a conta feita com 
base no CPF e não se preo-
cupam em criar uma conta 
feita com o CNPJ, mas Paulo 
Castro, CEO e cofundador do 
Contbank, fintech especiali-
zada em produtos para PMEs 
alerta que criar uma conta 
PJ pode ser mais vantajoso. 

“Criar uma empresa sig-
nifica colocar no papel um 
sonho que estava apenas 
em planos. Diante disso, é 
preciso pensar que a empre-
sa vai crescer e, em algum 
momento, esse passo de 
criar uma conta de Pessoa 

O microempreendedor 
individual deve ter uma conta PJ
De acordo com dados da Receita, atualmente o Brasil conta com mais de 13 milhões de Microempreendedores 
Individuais (MEIs)

de pagamento dife-
renciadas. Castro diz 
que esta é uma ótima 
oportunidade de o em-
preendedor investir na 
sua empresa. 

  “Os empréstimos não 
devem ser vistos como 
inimigos a serem evita-
dos a qualquer custo, 
pelo contrário: um in-
vestimento certeiro na 
empresa pode reverter 
em um aumento de 
faturamento superior 
ao valor que foi pago, 
por isso é importante 
contar com alternati-
vas ao empréstimo tra-
dicional a pessoa física 
que contam com juros 
maiores, por exemplo”. 

 4) Facilitar a contabi-
lidade da empresa 
- Quando se tem uma 
conta PJ, é mais sim-
ples detalhar as movi-
mentações financeiras, 
evitando cair na Malha 
Fina do Imposto de 
Renda ou até mesmo 
evitar a necessidade de 
enviar uma retificação 
da declaração. E o pro-
cesso de declaração 
do Imposto de Renda 
será muito mais fácil 
com uma conta sepa-
rada. - Fonte e outras 
informações: (https://
contbank.com/).

Criar uma empresa significa colocar no papel um sonho que 
estava apenas em planos. Foto: amenic181_CANVA

Jurídica será inevitável”, 
explica o CEO, que separou 
outras vantagens em criar 
uma conta corrente para 
Pessoa Jurídica: 
 1) Passa mais profissio-

nalismo - Quando os 
clientes fizerem o pa-
gamento e se depara-
rem com uma conta de 
Pessoa Física, automa-
ticamente a percepção 
de valor que eles têm 
da empresa vai cair, o 
que pode influenciar 
na precificação. Ao 
optar por uma conta 
PJ, o empreendedor 
demonstra que é uma 
empresa séria e com-
prometida com o seu 
produto ou serviço.

 2) Maior simplicidade 
ao administrar o 

dinheiro - Na hora de 
separar o dinheiro da 
empresa do dinheiro 
do empresário, é mui-
to mais fácil ter uma 
conta PJ. além de sim-
plificar o pagamento 
para fornecedores e 
serviços, esse tipo de 
separação facilita a or-
ganização do dinheiro 
do empreendedor, que, 
sem orientação, pode 
comprometer o fluxo 
de caixa se continuar 
usando sua conta pes-
soal.

 3) Acesso facilitado 
a linhas de crédito 
- Vários bancos dis-
ponibilizam linhas de 
crédito exclusiva para 
contas com CNPJ com 
valores e condições 

Mercado de carbono: a 
caminho da regulamentação

Com o intuito de melhorar seu aten-
dimento com base na experiência dos 
usuários, está em operação desde 
abril passado, na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (Jucesp), um 
sistema de avaliação de seus serviços 
prestados na modalidade presencial 
em sua sede, na cidade de São Pau-
lo. De acordo com o levantamento, 
a prestação dos serviços da Junta 
tem sido bem avaliada pelo públi-
co. A qualidade do atendimento foi 
considerada boa ou ótima por 83,8% 
dos usuários. 

A avaliação sobre os serviços ofer-
tados atingiu 79,9% da satisfação 
também de boa ou ótima. E 75,7% 
dos cidadãos afirmaram que os prazos 
estabelecidos pela Autarquia podem 
ser qualificados como bons ou ótimos 
também. Os resultados positivos são 
decorrentes de uma série de mudanças 
que vêm ocorrendo na Jucesp. Em 

2019, a entidade iniciou o seu processo 
de transformação digital com a im-
plementação do sistema VRE/Digital.  

Ao lidar com os processos digitais 
na tela do computador, ao invés de 
enormes pilhas de papel, os analistas 
obtiveram ganhos de produtividade, 
reduzindo significativamente o tempo 
de análises de processos. O tempo 
de análise para a abertura de uma 
empresa, por exemplo, caiu de 3,6 
dias em 2018 para apenas 3h08m nos 
primeiros meses de 2022. 

Outro ponto positivo é que o uso 
cada vez maior do sistema digital gera 
redução no volume de atendimentos 
presenciais, reduzindo-se filas e o 
tempo de permanência dos cidadãos 
no local. A mudança da Jucesp para a 
sede atual, em junho de 2019, também 
teve influência positiva, pois a nova 
Praça de Atendimento foi planejada 
para facilitar o fluxo dos processos 

e a circulação de pessoas garantindo 
um bem-estar durante a permanência 
no local. 

“A Jucesp segue focada em melho-
rar a qualidade de seus serviços. As 
avaliações pelos usuários são muito 
importantes para mostrar que esta-
mos no caminho certo e indicar os 
pontos em que devemos nos dedicar 
ainda mais”, considera Ademar Bueno, 
vice-presidente que responde pelo 
expediente da Autarquia. E recebe o 
maior volume de demandas do setor 
mercantil do país, respondendo por 
mais de 42% dos registros comerciais 
nacionais. 

Em apenas um dia, em média, 6.221 
documentos são recebidos em todas as 
suas 75 unidades espalhadas pelo es-
tado, 1.501 atendimentos presenciais 
são realizados em sua sede e 1.345 
novas empresas são abertas (Fonte: 
AI/Jucesp). 

Junta Comercial: sistema de avaliação para 
atendimentos presenciais

Apesar de ainda serem pouco conhecidas, as Govtechs devem 
movimentar cerca de US$ 1 trilhão em todo o planeta, até 2025.

A aceleração da inovação tecnológica tem chegado a todos os 
setores da economia e da sociedade, inclusive o público. Ainda um 
termo pouco conhecido, as “Govtechs” avançam na administração 
pública, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras e 
melhorar a vida do cidadão no dia a dia do serviço público.  

Uma Govtech pode ser entendida como um conjunto de infra-
estruturas e soluções que utilizam a inovação e a tecnologia para 
melhorar serviços e processos públicos, resolvendo problemas 
complexos e gerando impactos positivos na sociedade. 

A definição é do BrazilLAB, um hub de tecnologia cujo obje-
tivo é promover a interação entre startups e o poder público. 
Criado em 2016, o BraziLAB já promoveu a aceleração de 110 
startups e conta com 28 prefeituras e mais de 30 organizações 
parceiras. De acordo com o site da instituição, que tem escritório 
em São José dos Campos (SP), há 55 soluções de Govtechs em 
implementação e 1.173 projetos inscritos. 

“Nosso objetivo é estimular no Brasil uma cultura voltada 
para a inovação no setor público. Fazemos isso apoiando em-
preendedores que estão engajados em buscar soluções para 
os desafios mais complexos vividos pela sociedade atual”, diz 
o texto de apresentação do hub de tecnologia. Apesar de ainda 
serem pouco conhecidas pelo grande público, as Govtechs devem 
movimentar cerca de US$ 1 trilhão em todo o planeta, até 2025. 

A estimativa é de Diogo Catão, CEO da Dome Ventures, uma 
GovTech que nasceu com o propósito de transformar o futuro 
das instituições públicas no Brasil, por meio de soluções inova-
doras. “Há um crescimento das Govtechs no Brasil e no mundo. 
Quando analisamos o cenário nacional, apenas no governo federal 
houve um aumento de mais de 18% em contratos de serviços 
de tecnologia da informação, em uma soma que chega a R$ 2,5 
bilhões”, diz Catão. 

O Marco Legal das Startups estimula as parcerias entre a adminis-
tração pública e as Govtechs. Segundo o texto da lei federal, um dos 
objetivos do Marco Legal é o “incentivo à contratação, pela adminis-
tração pública, de soluções inovadoras elaboradas ou desenvolvidas 
por startups, reconhecidos o papel do Estado no fomento à inovação 
e as potenciais oportunidades de economicidade, de benefício e de 
solução de problemas públicos com soluções inovadoras”.

Govtechs levam eficiência ao poder público

“As Govtechs estão contribuindo para o desenvolvimento da 
administração pública. Elas auxiliam no combate à corrupção, 
eficiência fiscal, maior transparência ao cidadão e na transforma-
ção urbanística sustentável e tecnológica”, diz Catão. Segundo 
ele, a pandemia provocou aumento em serviços virtuais, não 
apenas no setor privado, mas também no público. 

“A busca por zerar o uso do papel tem aumentado, princi-
palmente para reduzir o impacto climático. As Govtechs têm a 
intenção de automatizar os processos, auxiliar com a eficiência 
fiscal e questões energéticas, entre outras soluções”, afirma 
Catão. A chegada do 5G deve contribuir para as Govtechs 
dedicadas, por exemplo, à criação e administração de cidades 
inteligentes. 

“Imagine um cenário onde uma câmera ligada na cidade e no 
semáforo identifica uma cena de violência. Ela faz um reconhe-
cimento facial, envia as informações para o cento de operações 
e as autoridades podem se conectar mais rápido com os seus 
pares que estão mais próximos do local. Esse é só um exemplo 
de como um 5G pode contribuir com avanço das Govtechs”, 
exemplifica Catão. Fonte: Agência EY.
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Swift Armour S.A. Indústria e Comércio
CNPJ 60.713.823/0001-96 - NIRE 35 3 0004768 1

Edital de Convocação
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 05/07/2022, às 14hs, na sede social localizada na Rua Cristóvão de Gouveia, 320, em São 
Paulo, SP, para tratarem da seguinte Ordem do Dia: a) Mudança de endereço; b) Outros assun-
tos de interesse social. São Paulo, 21/06/2022. Leontina Gioconda Bordon - Diretora Presidente.

Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ 55.323.455/0001-30 - NIRE 35.300.063.309

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 09/05/2022, às 11h00min, na Sede Social, São Paulo/SP, na Avenida Nove de Julho, n° 3.981, 
Jardim Paulista, CEP 01407-100, reuniram-se em A.G.O.E. realizada nos termos do § Único, do 
Art. 131, da Lei 6404/76, convocada pelo Edital de Convocação publicado no Diário de Notícias de 
São Paulo, edições impressa e digital nos dia 30/04/2022, 01/05/2022 e 02/05/2022, estando pre-
sentes acionistas com direito a voto, como se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro Registro 
de Presenças de Acionistas”, seguidas das anotações legais. Na forma dos Estatutos, assumiu 
a Presidência dos trabalhos a Diretora Presidente da Companhia Sra. Ceci Soares Krahenbuhl 
Piccina, que convidou a mim, Lair Alberto Soares Krahenbuhl, para Secretário. Ordem do Dia e 
Deliberações a) Foram aprovadas sem ressalvas ou reservas as Demonstrações Financeiras e 
as Contas dos Administradores do exercício de 2021, publicadas nas edições impressa e digital do 
Jornal Empresas e Negócios, página 2, em 20/04/2022; b) Foram aprovados pagamentos de divi-
dendos no valor de R$ 200.000,00; c) Foi eleita para ocupar a Diretoria Administrativa a Sra Ceci 
Soares Krahenbuhl Piccina, com mandato até 31/08/2023, cargo que acumulará com a função de 
Presidente. Encerramento: Não havendo qualquer outra manifestação entre os presentes, lavrou-se 
a ata, achada conforme e por todos assinada. SP, 09/05/2022. (a) Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, 
Presidente da Assembleia; (a) Lair Alberto Soares Krahenbuhl, Secretário da Assembleia. Lair Alberto 
Soares Krahenbuhl - Secretário da Assembleia; Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Presidente da 
Assembleia. JUCESP n° 298.197/22-4 em 15/06/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SIFRA S/A
CNPJ/MF sob nº 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392 

Edital de Convocação para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
a ser Realizada em 04 de Julho de 2022

A diretoria da Sifra S/A, sociedade anônima, com sede na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 
153, cj. 31, Vila Nova Conceição, CEP 04543-904, vem pela presente, convocar os acionistas da 
Companhia para reunirem-se em assembleia geral ordinária e extraordinária a ser realizada no dia 
04 de julho de 2022, às 10 horas, na sede da sociedade, para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia:  Em assembleia geral ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente 
ao exercício social findo em 31.12.2021; 2. Destinação dos resultados; 3. Instalação do Conselho 
Fiscal.  Em assembleia geral extraordinária: 1. Aumento do capital social; 2. Reforma do Estatuto 
Social; 3. Outros assuntos de interesse da Companhia e seus acionistas.  São Paulo, 23 de junho 
de 2022. Luis Geraldo Schonenberg  - Diretor.                                                           (24, 25 e 28)

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 09 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de maio de 2022, às 10 (dez) horas, na sede social situada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, 
conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP: 04794-000. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação prévia face à presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, tendo sido 
convidada Larissa Chaguri para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o encer-
ramento da filial da Companhia no município de Limeira, Estado de São Paulo. Após as discussões 
relativas às matérias constantes da Ordem do Dia, os Diretores, nos termos do Artigo 2º, do Estatuto 
Social da Companhia, aprovaram por unanimidade (i) o encerramento da filial da Companhia na Cidade 
de Limeira, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, s/n, Km 131 - Bairro Jaguari, CEP: 13.486-
199, CNPJ nº 05.401.842/0005-00, autorizando que sejam adotadas todas as providências necessárias 
perante os órgãos públicos competentes para implementação da referida deliberação. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os 
trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 09 
de maio de 2022. Assinaturas: Presidente da Mesa, Luiz Carlos Carolino Cabral. Secretária da Mesa, 
Larissa Chaguri. Cópia transcrita do livro de Atas de Reunião de Diretoria. Confere com o original. São 
Paulo, 09 de maio de 2022. Luiz Carlos Carolino Cabral - Presidente da Mesa; Larissa Chaguri - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 297.986/22-3 em 14/06/2022.

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07.06.2022
Data, Hora e Local: Aos 07/06/2022, às 11hs, em sua sede, à Rua Álvares Cabral, 1210 Bairro Ser-
raria, Diadema/SP, CEP 09980-160. Convocação e Publicações: Dispensada a publicação de editais 
de convocação, conforme o disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976. Presença: 
Foi verificada a presença de Acionistas, representando a totalidade do Capital Social, conforme re-
gistro em Livro próprio. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Ne-
ves. Ordem do dia: A) Distribuição de Dividendos. B) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 
Deliberações: Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 
130, §1º da Lei 6404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e vota-
ção, tendo sido aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade. A) Por unanimidade de vo-
tos e sem restrições os acionistas deliberaram o seguinte: Aprovar a distribuição de dividendos por 
conta do saldo da conta de Reserva de Lucros a Realizar o valor de R$ 1.600.000,00, para serem 
pagos no dia 28/06/2022. B) Nenhum outro assunto a tratar. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro 
próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presente assinada: Silamo Participações 
Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves, Um-
berto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz 
Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; 
Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman 
Kaphan pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie 
Carelli Wajngarten, pp. Monelle Mosseri; Charis Mosseri Carelli, pp. Monelle Mosseri. Presidente da 
Mesa: Umberto Silvio Mosseri. Secretario da Mesa: Edson Cordeiro Neves. Diadema, 07 de junho 
de 2022. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Presidente da Mesa: Umberto Sil-
vio Mosseri. JUCESP nº 313.947/22-3 em 21/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Apesar de ser uma 
parte fundamental no 
processo comercial, 

uma pesquisa inédita reali-
zada pela Ramper, principal 
plataforma de prospecção e 
engajamento de leads do país, 
revela que 57% das empresas 
ainda não possuem um time 
de Sales Development Re-
presentative (SDR), ou em 
português Representante de 
Desenvolvimento de Vendas. 
O levantamento contou com 
a participação de aproxima-
damente 2.000 corporações 
do país. 

Segundo Ricardo Corrêa, 
CEO da Ramper, o resultado 
mostra como ainda existe 
espaço para as empresas aper-
feiçoarem seus processos de 
vendas B2B. “No processo de 
vendas B2B, fazer o processo 
de geração de leads através 
da prospecção é um excelente 
potencializador para as vendas 
de qualquer empresa.Um time 
de SDRs de alta performance 
consegue gerar leads mais 
qualificados e alinhados com o 
perfil de cliente ideal, além de 
ajudar o time de executivos de 
vendas (em inglês “closers”) a 
serem mais eficientes”.

Outro dado da pesquisa 
que chama a atenção é que 

A equipe de prospecção digital é a responsável por captar potenciais clientes antes de direcionar 
para o time de vendas.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Carol Olival (*)

Há não muito tempo atrás nós dividíamos as 
carreiras entre humanas, exatas e biológicas

Na verdade, em algumas instituições as carreiras ain-
da são agrupadas dessa forma, apesar dessa divisão 
não fazer nenhum sentido no mundo de hoje, em 

que todos precisamos estar conectados com tecnologia 
(exatas) e criatividade (humanas), independente da área 
em que estamos inseridos.

Nossos pais e avós escolhiam uma área, estudavam essa 
área e saíram prontos para um mercado que os absorvia 
para todo o sempre, muitas vezes sem mais nenhuma 
necessidade de atualização profissional. Seus sobrenomes 
eram substituídos pelos nomes de suas empresas, tão bai-
xa era a mobilidade profissional do período em questão. 
Bastante diferente do que vemos e vivemos hoje, em que 
profissionais estão em constante aprendizado – ou pelo 
menos deveriam estar – para ficarem sempre atualizados 
com o que está acontecendo em suas empresas e em 
outros mercados.

Antigamente, um médico era um médico. Hoje um médico 
pode ser pesquisador, desenvolvedor de softwares e inovar 
em âmbitos que vão além da medicina.

Quer ver outra carreira que muda a cada dia? A enge-
nharia. Quantas novas modalidades de engenharia nascem 
a cada ano? E como nosso conceito sobre engenheiros 
tem se transformado! Antes, víamos os engenheiros 
como seres sem imaginação, profissionais de exatas que 
tinham tão somente a função de garantir que projetos de 
outros profissionais (geralmente de humanas), sonharam 
em construir pudessem virar realidade de acordo com 
as leis da física. Hoje, engenheiros são profissionais ex-
tremamente criativos, que encontram novas formas de 
resolver problemas antigos.

Vamos falar de um profissional de humanas e de como 
suas carreiras estão sofrendo alterações? Imagine um artista 
plástico: não dá para ser mais de humanas do que isso! Pois 
bem, mesmo um artista plástico, que antigamente poderia 
viver completamente alheio à tecnologia (exatas), hoje pre-
cisa dela para viver. Estão ai os NFTs que não me deixam 

mentir, e que mobilizam tanto o mercado artístico quanto 
o mundo real, exilando os profissionais que se recusam a 
acompanhar as tendências do momento.

É só observar ao nosso redor e perceber como todas as 
áreas se combinam e precisam umas das outras, e como 
nós, como profissionais, precisamos estar conectados com 
todas essas mudanças do mundo para nos mantermos 
relevantes, necessários e conectados com o caminho que 
o mundo está trilhando. 

A reflexão agora é sua, e é uma viagem interna: Que tipo 
de profissional você é? Um profissional da nova era, sem 
rótulos e integrado, ou um profissional que ainda habita 
as esferas de exatas, humanas ou biológicas? 

(*) - Com graduação em Arquitetura e Urbanismo, pós graduação em 
Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, e Master in 

Digital Marketing, Carol Olival tem um perfil multidisciplinar e transita com 
segurança pelos mercados de educação, marketing, vendas e treinamento. 

Carol operou escolas próprias de inglês por 10 anos, e hoje é Community 
Outreach Director da Full Sail University, responsável pela criação e 

manutenção de comunidades internacionais para a universidade através 
da divulgação das imensas possibilidades que as carreiras na economia 

criativa oferecem.

Que tipo de profissional 
você é?

Maioria das empresas não possui 
time de prospecção digital

Conectar-se com êxito com potenciais clientes é uma das principais missões de qualquer empresa nos dias 
atuais. Certamente, um dos fatores que podem ditar o sucesso desta empreitada é a equipe de prospecção 
digital, responsável por captar e qualificar potenciais clientes antes de direcionar para o time de vendas

de leads pelo time SDRs é de 
199/por mês.

A pesquisa também deta-
lhou o perfil salarial dos profis-
sionais que atuam como SDRs/
BDRs. A média do salário pago 
pelo mercado - sem conside-
rar remuneração variável - é 
de R$ 2.658,00 e o segmento 
que melhor paga é o de tele-
comunicações (R$ 3.800,00). 
Em relação à forma de remu-
neração dos profissionais, 
75% do mercado disponibiliza 
um salário fixo adicionado por 
comissões. Dentro deste perfil 
de empresas que oferecem o 
comissionamento, 52% delas 
concedem por leads que se 
tornam venda, enquanto 27% 
recompensam por leads que 
agendam reuniões comer-
ciais. - Fonte e mais infirma-
ções: (www.ramper.com.br).
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36,1% das empresas possuem 
apenas um SDR em seu time 
comercial, enquanto 38,6% 
possuem de dois a quatro 
profissionais. Apenas 12% 
das organizações apontaram 
possuir seis colaboradores 
na equipe. “Com uma equi-
pe maior de SDRs atuando 
na qualificação de leads, os 
representantes de vendas 
podem focar seu tempo em 
reuniões mais assertivas, 
follow-ups mais recorrentes 
e propostas mais elaboradas”, 
pontua Corrêa. 

O levantamento apontou 
ainda os segmentos que mais 
possuem times de prospecção 
digital em seu escopo. As 
empresas que comercializam 
softwares SaaS aparecem em 
primeiro lugar com (75,33%), 
seguidos pelas empresas 

de recrutamento e seleção 
(53,85%), telecomunicações 
(48,39%). Na outra ponta, os 
setores que menos possuem 
SDRs são as agências de 
marketing (22,48%) e varejo 
(18,89%). 

Uma empresa com seis pro-
fissionais dedicados à pros-
pecção digital é capaz de gerar 
mensalmente, em média, 451 
leads propensos a efetuar uma 
compra - os chamados Sales 
Qualified Leads (SQLs). Por 
outro lado, o time comercial 
com apenas um SDR consegue 
produzir 65 leads qualificados. 
Em relação aos segmentos, 
telecomunicações aparece 
na liderança com 1.521 SQLs 
gerados por mês, seguido 
por varejo (1.115) e setor de 
planos e benefícios (296). Já a 
média do mercado de geração 

Acessibilidade, diversida-
de, inclusão e equidade no 
metaverso. Essas questões 
precisam ser abordadas nessa 
nova realidade virtual imer-
siva e interativa antes que se 
tornem “arraigadas”. O alerta 
é do vice-presidente global de 
Sustentabilidade da EY, Steve 
Varley. 

“Há oportunidade de pro-
jetar o metaverso desde o 
início para inclusão social e 
equidade entre muitas par-
tes interessadas, em vez de 
deixá-lo se tornar o domínio 
dos ricos e daqueles com aces-
so”, diz. Este é um momento 
decisivo para o metaverso. 
Agentes importantes estão 
assumindo compromissos e 
investimentos. Novas oportu-
nidades estão se abrindo, mas 
algumas estão se fechando. 

Para Nicola Morini Bianzino, 
chefe global de Tecnologia 
da EY, não se deve focar 
apenas em como construir a 
sustentabilidade ambiental. 
“Devemos perguntar como 
podemos aproveitar esta 
oportunidade para garantir 
que os novos mundos virtuais 
se consolidem no metaverso”. 
Questionado como seria possí-
vel tornar o metaverso melhor 
do que no momento, Bianzino 
afirma que ainda não há uma 
resposta. 

O movimento exigirá inten-
ção e colaborações amplas e 
diversificadas entre empresas, 

reguladores, investidores, 
instituições acadêmicas e or-
ganizações da sociedade civil. 
“À medida que as empresas 
criam mundos virtuais, por 
exemplo, será importante 
que elas colaborem com as 
instituições acadêmicas para 
entender como os sistemas 
nesses mundos realmente 
funcionam e seus impactos 
nos usuários”. 

Segundo ele, outra cola-
boração necessária deve ser 
entre as empresas de tecnolo-
gia e o conjunto diversificado 
de usuários para entender o 
que eles realmente precisam 
e desejam da tecnologia. Isso 
é necessário para que ela 
possa se tornar acessível e 
um meio de acesso equitativo 
ao metaverso. A educação 
é um domínio no qual essas 
vertentes da tecnologia e da 
colaboração das partes inte-
ressadas podem se unir para 
criar inclusão e equidade.

“Embora o metaverso cor-
ra o risco de aumentar as 
diferenças de renda, pode se 
tornar um meio de fechá-las, 
tornando a educação facil-
mente acessível a pessoas 
de todo o mundo. Imagine as 
possibilidades de uma univer-
sidade metaverso oferecendo 
o poder de experiências imer-
sivas e colaboração virtual 
para jovens, independente 
de sua renda ou localização”, 
diz Varley. Fonte: Agência EY. 

Metaverso deve ser 
projetado para inclusão 

social e equidade
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A liderança não está ligada apenas à habilidade de desenvolver estratégias. Mais do que isso, ser um líder é criar 
líderes! Não é possível falar de empreendedorismo, sem falar de liderança. Porque nenhum empreendedor consegue 
atingir o sucesso nos negócios sem desenvolver a liderança em si mesmo e no seu time. Quem conduz a empresa  

são os seus líderes, desde o seu fundador até as pessoas que vão se formando durante sua existência.

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 24 de junho de 20224

hobo_018_CANVA

Como um líder deve tomar suas decisões?  -  Havia um 
muro que separava dois países, um país de pessoas boas e um país 
de pessoas muito más, e havia um homem que estava em cima do 
muro, tentando decidir para onde ir. O país de pessoas muito boas 
ficava gritando "pula para cá, pula para cá...", e as pessoas ruins 
do outro lado do muro ficavam em silêncio, apenas observando. 

Até o momento em que o homem perguntou para as pessoas 
ruins: "por que as pessoas boas ficam me chamando para pular 
para o lado delas e vocês ficam em silêncio?"... e as pessoas ruins 
responderam: “Porque esse muro é nosso!" - Lembre-se disso, as 
pessoas que não tomam decisões, na verdade, já decidiram... e 
elas decidiram pela dúvida, pelo fracasso, pelo insucesso.

Quando se está começando um negócio, o empreendedor 
é a verdadeira equipe de um homem só. Às vezes ele 
tem apenas um sócio para dividir as responsabilidades, 

às vezes tem algumas pessoas da própria família que cola-
boram, mas a maior parte da responsabilidade é carregada 
praticamente sozinho. É nesse momento que as características 
de liderança têm que falar mais alto e serem fortalecidas.

Seja líder de sua própria vida  -  Liderança é sinônimo de 
tomar decisões e assumir responsabilidades. Um líder é aquela 
pessoa que deve tomar as melhores decisões e assumir a res-
ponsabilidade pelos resultados. A liderança é uma característica 
individual por isso, mesmo quando não tem uma equipe, a carac-
terística da liderança deve estar presente, sobretudo nas pessoas 
que tem o poder de decidir.

Ser um líder de si mesmo e da sua própria vida, é o princípio 
para ser líder de um grupo. Será que você é líder de si mesmo? 
Será que você pode falar, verdadeiramente que é líder da sua vida? 
Você tomou boas decisões na sua vida que te ajudem a tomar 
boas decisões em seu trabalho? Um líder tem grande segurança 
em si mesmo. 

A segurança de uma pessoa que assume uma posição de lide-
rança em um negócio é o ponto de partida para que as outras 
pessoas sigam o caminho que ela indicar. As suas atitudes, a sua 
competência e o seu desempenho servem como exemplo e isso 
faz um líder ser respeitado, admirado e seguido.

Um novo estilo de liderar  -  Liderança empreendedora 
é a união entre um perfil altamente influenciador e o perfil de 
quem deseja realizar algo no mundo, abrindo ou expandindo um 
negócio. É a junção da estratégia do empreendedorismo, com a 
ousadia e a persuasão do líder. A própria decisão de empreender 
já é uma prova do desenvolvimento de uma liderança. 

Seria muito difícil que alguém tomasse a decisão de empreender 
sem estar no caminho do despertar da própria liderança. Isso 
porque entre os principais interesses de um empreendedor está 
o desejo de fazer algo com a sua própria visão e dar uma resposta 
à sua causa e missão de vida, isso já representa uma liderança.

Todos nós decidimos uma centena de vezes todos os dias. Tomar 
decisões faz parte da nossa vida, desde decisões muito simples, 
como o que vocês escolhem comer, até decisões mais complexas 
e que marcam a nossa vida, como a faculdade que vamos cursar 
e a carreira que vamos seguir.

Não aprender como decidir pode ser uma grande marca na 
nossa história, algumas pessoas carregam muita culpa por deci-
sões erradas ou decisões não tomadas. Demorar para tomar uma 
decisão é tão ruim quanto decidir de forma equivocada. Bons 
líderes treinam o seu processo decisório, porque decidir é um 
aprendizado que podemos potencializar.

Quando uma pessoa é reconhecida pelas outras como uma 
liderança, é muito comum que ela seja procurada para dar con-
selhos e tirar dúvidas. Isso acontece porque os líderes se tornam 
uma referência de sabedoria e de segurança pelas decisões que 
tomou durante a vida. Ser reconhecido como referência é algo que 
acontece naturalmente para os líderes, não exige nenhum esforço 
nem mesmo há uma estratégia para isso. 

É nesse sentido que podemos afirmar que a liderança é uma 
característica facilmente percebida pelos demais a partir da forma 
como eles tomam as suas decisões. Um líder tem um bom processo 
decisório. Tomar decisões é algo que ele faz com segurança, mas 
não sem analisar os detalhes.

As melhores decisões têm três princípios básicos:

Observar o contexto  -  Se um líder precisa decidir sobre 
trocar um fornecedor, ele precisa se perguntar: "por que eu preciso 
trocar esse fornecedor?" e a resposta vai esclarecer o contexto, 
você vai compreender se o fornecedor está ou não garantindo a 
qualidade ou se ele cometeu um erro de natureza grave.

E atenção: em muitos casos o líder depende de outras pessoas 
para lhe explicar os contextos, e essas pessoas precisam ser de 
total confiança, porque são elas que vão fornecer todas as infor-
mações que a líder precisa. Sem informações suficientes, toda 
decisão pode ser um grande risco.

Antecipar os impactos  -  Significa que o líder vai decidir com 
base no menor dano, ou seja, decidir pensando que sua decisão 
deve ter o menor impacto negativo possível. Uma decisão que 
tenha um grande impacto negativo, pode não ser boa, mesmo 
que pareça ser no primeiro momento.

Isso também ajuda a antecipar outras decisões, que precisariam 
ser tomadas no futuro. Um líder não admite ser pego de surpresa, 
porque ele procura ter o controle de todas as variáveis.

Buscar outras percepções  -  Um líder não se envergonha de 
sua vulnerabilidade e de sua falta de conhecimento, ao contrário, 
ele sabe quando deve buscar especialistas de áreas que ele não 
domina. Por isso, um dos princípios das melhores decisões é 
buscar outras percepções do problema. Quem está diretamente 
envolvido em um problema tem dificuldade de olhá-lo por outro 
ângulo, e conversar com outra pessoa, trocando experiência, 
pode ser a melhor forma de decidir de forma segura.

Um bom exercício para o líder é tentar explicar para alguém o 
porquê de ter tomado uma determinada decisão, mesmo antes 
de "bater o martelo". Quando você tenta explicar alguma coisa, 
sua mente é forçada a encontrar argumentos, e esses argumentos 
podem ser bons ou não tão bons.

Se você acredita que os argumentos são bons, pode ser que a 
decisão seja a melhor possível, ou se você mesmo, ouvindo os 
seus argumentos, não se convencer, talvez a decisão não seja tão 
boa. A decisão em si é fruto do processo que gerou essa decisão. 
Aprenda a tomar decisões e seja um líder empreendedor.

(*) - É Sócio Gerente de Expansão na Russell Bedford Brasil  
(https://russellbedford.com.br/).
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O QUe A liderAnçA teM A ver 
COM O eMpreendedOriSMO?

Ser UM líder é CriAr lídereS



Inovar no setor 
público é possível

A cultura é um 
caminho que se 
constrói enquanto se 
caminha, assim definiu 
o sociólogo e filósofo 
Zygmunt Bauman 
em “Ensaios sobre o 
Conceito de Cultura” 

O polonês discorre em 
seu livro sobre como 
transformar a cultura 

é um processo lento, gradual 
e complexo, repleto de per-
calços e surpresas. Quando 
falamos sobre cultura de 
inovação no Brasil, é disso 
que se trata: temos um longo 
trajeto a construir e per-
correr. Apesar de ter dado 
início à construção de uma 
arquitetura institucional de 
inovação em 1950, essa cul-
tura ainda não é uma reali-
dade no país, especialmente 
na gestão pública. 

Para inovar no setor pú-
blico, os desafios são ainda 
maiores. Afinal, os gestores 
precisam transitar entre 
diferentes esferas adminis-
trativas, jurídicas e sociais. 
A complexidade é tal que há 
necessidade de leis e normas 
que embasem as decisões 
por soluções inovadoras. 
Esse arcabouço jurídico, que 
respalda ações no campo 
público, não anda na mesma 
velocidade que a inovação. 
Ou seja, no âmbito público 
não há a mesma liberdade 
para a experimentação en-
contrada na academia ou no 
setor privado. 

Os países desenvolvidos 
investem em inovação em 
todos os seus setores. No que 
concerne ao setor público, 
a OCDE destaca que, ao se 
ativar a parceria entre go-
verno e cidadãos, é possível 
encontrar novas formas de 
impactar a vida da sociedade 
e, assim, adotar abordagens 
que modelem o futuro. Mas, 
para isso, é preciso expe-
rimentar novos modelos, 
dinâmicas, procedimentos, 
tecnologias e ideias. 

Foi diante deste cenário 
que iniciamos uma emprei-
tada para fazer com que 
a gestão pública se torne 
referência em inovação no 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Es-
tado de São Paulo. Presente 
em todos 645 municípios 

paulistas, a atribuição pri-
mordial do Crea-SP é fisca-
lizar o exercício profissional 
de 350 mil profissionais e 
95 mil empresas em todo 
o Estado. Uma missão que, 
para ser bem-sucedida, 
deve estar amparada em 
processos ágeis, eficientes 
e colaborativos. 

Pela primeira vez na his-
tória da autarquia, o Con-
selho reuniu os principais 
impactados pela sua rotina 
de trabalho para debater 
ideias e encontrar novas 
saídas para problemas em 
comum. Deste formato, 
que chamamos de inovação 
aberta, surgiram iniciativas 
já implementadas e que se 
provaram relevantes, caso 
da carteira profissional di-
gital, do chatbot Minerva, 
do novo site e do portal de 
serviços, além da digitali-
zação de 100% dos nossos 
processos.

Paralelamente a essas 
entregas, o Crea-SP avançou 
em direção a outras áreas 
importantes, como a capa-
citação profissional, dispo-
nibilizando um ambiente de 
ensino para os profissionais 
se atualizarem com cursos 
híbridos em parceria com 
renomadas instituições de 
ensino, o Crea-SP Capacita. 

E foi além ao criar o 
CreaLab, plataforma que 
pretende mapear ideias e 
conectar pessoas, organiza-
ções, universidades e gran-
des empresas para resolução 
ágil de desafios complexos 
da área tecnológica. A ideia 
é que o Crea-SP seja um 
propulsor da evolução das 
Engenharias, Agronomia e 
Geociências, participando 
ativamente da estruturação 
dessas profissões para o 
futuro. 

Uma mudança cultural só 
ocorre quando as pessoas a 
assimilam e a reproduzem 
no seu dia a dia. A inovação 
do setor público acontece 
quando as pessoas se tornam 
agentes da transformação 
com o comprometimento 
de gerar valor público para 
os cidadãos. Com inclusão, 
diversidade e estímulo ao 
envolvimento, a inovação 
pode acontecer na adminis-
tração pública e o Crea-SP é 
prova disso.

(*) - É superintendente de Tecnologia 
e Inovação do Crea-SP.

Israel Macedo (*)

e ferramentas para ajudar startups já consolidadas a enfrentarem seus 
principais desafios técnicos e de produto. A nova edição do programa 
começará em setembro e será focada em empresas que desenvolvem 
soluções relacionadas à sustentabilidade, como por exemplo um olhar 
voltado para mudanças climáticas, reciclagem e outras frentes de atu-
ação. As startups precisam estar em estágio avançado, com produtos já 
estabelecidos, e com desafios tecnológicos voltados para Cloud, Machine 
Learning, Android e Web. Inscrições: (http://startup.google.com.br/intl/
pt-BR/accelerator/brazil/). 

E - Recolocação para Mulheres
A Vagas.com, líder em soluções tecnológicas de recrutamento e seleção, 
promove, de 27 a 30 de junho, a segunda edição da Carreira Delas, série 
de palestras gratuitas sobre recolocação profissional para mulheres. Sem-
pre às 19h e transmitidos no Youtube, os encontros abordam tendências 
e técnicas para apoiar mulheres na busca por emprego. Participantes 
poderão interagir ao vivo e tirar dúvidas com as especialistas sobre como 
conquistar uma oportunidade de emprego. A Vagas.com é uma empresa 
de tecnologia que tem o propósito de contribuir para um mundo em que 
empresas escolhem melhor as pessoas e pessoas escolhem melhor as 
empresas. O evento é gratuito. Basta fazer a inscrição no site: (https://
info.vagas.com.br/carreira-delas/).

F - Advogados da União 
A Anauni lançou o site do XXII ENAU – Encontro Nacional dos Advoga-
dos da União e do XVII Seminário Nacional sobre Advocacia de Estado. 
Ocorrerá entre os dias 12 e 16 de outubro, no SEHRS Natal-RN, e será 
um evento de reencontro, após dois longos anos de distanciamento 
social. O site contém dados sobre a programação do ENAU, as regras 
de custeio. Os interessados também poderão já realizar sua inscrição e 
obter informações sobre o SERHS Natal Grand Hotel & Resort, o qual 
disponibilizará um check-in exclusivo para os participantes do evento. 
Este é o mais importante evento da carreira de Advogado da União. 
Inscrições: (www.enau.org.br). 

G - Mais Lembradas
A Tekbond Saint-Gobain, empresa líder no ramo de colas e selantes, 
acaba de ser reconhecida como uma das marcas mais lembradas no 
segmento de Construção Civil, pelo Top of Mind, da revista ‘Revenda 
Construção’. A Tekbond se classificou entre as três empresas mais vo-

A - Acerto de Contas
A Enel, concessionária que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, 
realizará uma programação especial de negociação e parcelamento de 
dívidas amanhã (25) e nos três sábados seguintes (2, 16 e 23). Batizado 
de Enel Facilita, os eventos acontecerão nas lojas de atendimento da 
concessionária, das 9h às 16h, em 10 lojas: quatro delas na capital: Santo 
Amaro; Jabaquara; Santana e Freguesia do Ó, três na região do Grande 
ABC, nos postos de atendimento de São Caetano do Sul; Diadema e Mauá 
e nas lojas de Jandira; Embu Guaçu e Vargem Grande Paulista, na região 
metropolitana. Os atendimentos serão realizados com horário marcado 
pelo site: (https://atend.workfacilit.com/app/prod/agenda/?e=sp#),  na 
loja de sua preferência.

B- Captação de Recursos
Nos próximos dias 27 e 28 (segunda e terça-feira), no Centro de Con-
venções Frei Caneca, em São Paulo, acontece o Festival ABCR 2022, 
uma iniciativa da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, 
considerada a maior conferência de captação de recursos da América 
Latina. Terá a participação de Heather Hill, diretora da organização 
sem fins lucrativos Chapel & York, dedicada ao aumento da captação 
de recursos e da filantropia internacional. Outro palestrante é Dereck 
Mulhern, líder de equipe da Association of Fundraising Professionals, 
que oferece dicas de boas práticas de captação por meio de capacita-
ções, networking, pesquisa e advocacy. Mais informações, acesse (www.
festivalabcr.org.br). 

C - Visão de líderes para 2023
No dia 1º de setembro, o Grupo Mídia e a sua plataforma IT Land realizarão 
a primeira edição do Fórum IT Land. O evento acontece em São Paulo, 
no Renaissance São Paulo Hotel, e visa proporcionar um momento em 
que influenciadores e tomadores de decisão da Tecnologia se conectem 
e compartilhem conhecimento. Nesta primeira edição, será apresentada 
a visão de líderes de tecnologia sobre a evolução e transformação do 
ambiente de tecnologia das organizações, bem como as atuais as opor-
tunidades de mercado. Inscreva-se gratuitamente. Mais informações: 
(https://itland.grupomidia.com/).

D - Startups Accelerator 
O Google for Startups anuncia a abertura de inscrições para a nova turma 
do Google for Startups Accelerator. O programa oferece mentoria, suporte 

tadas em 5 categorias das 78 companhias listadas no ranking, obtendo 
o primeiro lugar em Cola Instantânea e Silicone, e segundo lugar em 
Espuma Poliuretano, Óleo Desengripante e Anticorrosivo e Tinta Spray. 
A pesquisa contou com mais de 17 mil votos de 1.350 lojistas, sobre as 
marcas mais reconhecidas no segmento de materiais de construção, 
com a pergunta - “Quando falamos em determinada categoria..., qual a 
primeira marca que vem a sua mente?”. Saiba mais em: (https://www.
tekbond.com.br/).

H - Moradia para Estudantes
A Fundação Getulio Vargas e a Uliving anunciam acordo exclusivo 
para oferecer moradia estudantil para os alunos de São Paulo. Essa 
parceria trará inúmeros benefícios para os estudantes da FGV que vêm 
de outras regiões do país e de outros países, que poderão usufruir da 
segurança, praticidade e conforto oferecidos pela Uliving. A parceria 
entre a instituição que é referência em ensino superior e a empresa 
pioneira em student housing no Brasil também oferece aos estudantes 
descontos especiais e condições diferenciadas para morar na Uliving. 
O projeto tem foco na unidade Jardins da Uliving, localizada na Ala-
meda Lorena, considerada a moradia oficial da FGV. Mais informações: 
(https://uliving.com.br/).

I - Reutilização de Embalagens
A Samsung repensou a utilização das embalagens resultantes de produtos 
vendidos diariamente pela marca e lançou o programa Eco-packaging, 
que, em poucos anos de existência, alcançou o potencial de transformar, 
por ano, cerca de 300 mil toneladas de embalagens de TV em objetos 
úteis, como casinhas para pets, jogos e até móveis. A proposta é sim-
ples: por meio de moldes e instruções que podem ser encontradas no 
site do programa, o consumidor escolhe no que quer transformar sua 
embalagem. Utilizando o guia já impresso no papelão, basta seguir o 
passo a passo e pronto, a caixa que seria descartada agora é um objeto 
com um novo uso. No portal (www.samsung-ecopackage.com), há uma 
enorme variedade de peças a serem montadas, organizadas por modelo 
de produto.  

J - Aprendizado Online
A Skillshare, maior comunidade online de aprendizagem do mundo para 
pessoas criativas, chega ao Brasil para auxiliar a democratizar o acesso 
ao aprendizado online no país. São mais de 40 mil classes disponíveis 
sobre uma variedade de tópicos criativos, incluindo fotografia, ilustração 
e design gráfico, por exemplo. As aulas ainda abrangem diferentes ní-
veis, desde iniciante, intermediário até avançado. Cada classe inclui um 
projeto onde a pessoa pode colocar a nova habilidade descoberta para 
trabalhar em tempo real. Os membros incluem quatro públicos principais 
diferentes. Começando pelos profissionais criativos, como animadores, 
web designers, ilustradores, fotógrafos, entre outros. Pessoas criativas 
terão acesso a milhares de aulas, com um novo formato de aprendizado. 
Saiba mais em: (https://www.skillshare.com/login).
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A entrada do Brasil na 
Organização para a 
Cooperação e De-

senvolvimento Econômico 
(OCDE) ajudará a destravar 
a ratificação do acordo entre 
o Mercosul e a União Euro-
peia (UE), disse o chanceler 
Carlos França, ao afirmar 
que a análise do “roteiro de 
acessão” (plano de adesão) 
do Brasil à OCDE deverá 
durar dois ou três anos, mas 
assegurou que o governo 
está trabalhando para ace-
lerar o processo e antecipar 
esse prazo.

“O Brasil passando a ter 
assento na OCDE, que 
congrega embaixadores da 
maioria dos países da União 
Europeia, passaremos a ter 
um diálogo privilegiado com 
esses países. Esse sim, é um 
fator facilitador para que 

Para o Ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o Brasil 
está empenhado em aderir às práticas necessárias para o acordo.
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Desde ontem (23), o contribuinte que entregou a Decla-
ração do Imposto de Renda Pessoa Física está acertando 
as contas com o Leão. A Receita Federal liberou a consulta 
ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022, que 
também contempla restituições residuais de anos ante-
riores. Ao todo, 4.250.448 contribuintes já podem receber 
cerca de R$ 6,3 bilhões. 

Desse total, R$ 2.697.759.582,31 estão sendo pagos aos 
contribuintes com prioridade legal, sendo 87.401 idosos 
acima de 80 anos; 675.495 entre 60 e 79 anos; 48.913 
contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou 
doença grave e 661.831 contribuintes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério. O restante do lote é destinado a 
2.776.808?contribuintes não prioritários que entregaram 
declarações de exercícios anteriores até 19 de março. O 
dinheiro será creditado no próximo dia 30.

A consulta pode ser feita na página (https://www.
gov.br/receitafederal/pt-br). Basta clicar no campo 
‘Meu Imposto de Renda’ e, em seguida, ‘Consultar 
Restituição’. A consulta no site permite a verificação 

Cerca de 4,25 milhões de contribuintes receberão R$ 6,3 bilhões.
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O número de empresas e outras 
organizações ativas no Brasil cresceu 
3,7% entre 2019 e 2020, chegando a 5,4 
milhões. Mesmo com esse aumento, o 
total de pessoas ocupadas assalariadas 
em empresas diminuiu 1,8% no mesmo 
período, o que significa 825,3 mil postos 
de trabalho formais a menos no país. As 
mulheres foram as que mais perderam 
postos de trabalho. 

Os dados são da pesquisa Estatísticas 
do Cadastro Central de Empresas 2020 
divulgada, no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
É a primeira vez, na série histórica do 
estudo, desde 2008, que a queda no nú-
mero de assalariados ocorreu ao mesmo 
tempo em que houve aumento expressivo 
no total de empresas. 

Esse movimento pode ter sido oca-
sionado, de acordo com o instituto, por 

pessoas que foram demitidas e tentaram 
abrir seu próprio negócio ou por quem 
buscava compensar as perdas de renda 
nesse período. “A gente não imagina, 
em período de forte crise econômica, ter 
aumento de empresas. Mas, ao mesmo 
tempo, isso é explicado pelo crescimento 
de empresas que não possuem assalaria-
dos”, disse o gerente da pesquisa, Thiego 
Ferreira (ABr).

Entrada na OCDE ajudará a 
destravar acordo Mercosul-UE
“O Brasil passando a ter assento na OCDE, que congrega embaixadores da maioria dos países da União 
Europeia, passaremos a ter um diálogo privilegiado com esses países"

a pelo menos 229 instru-
mentos legais. “O Brasil é 
o país que historicamente 
aderiu ao maior número de 
instrumentos antes mesmo 
do processo de acessão”, 
destacou.

O ministro ressaltou que 
um dos indícios de que a 
OCDE terá boa vontade 
para acelerar o processo 
de adesão é que os comitês 
temáticos, que examinarão 
o plano brasileiro, trabalha-
rão paralelamente, sem a 
necessidade de esperar um 
comitê encerrar as ativida-
des para iniciar outro. Há a 
previsão da montagem de 
pelo menos quatro comitês 
temáticos: tributação, meio 
ambiente, direitos huma-
nos, governança (pública 
e privada) e produtividade 
(ABr).

possamos transmitir a es-
ses países a visão brasileira 
sobre todos esses assuntos 
que temos aqui: meio am-
biente, produtividade, in-
clusão social e governança 
pública e privada”, declarou 
o ministro.

Segundo o chanceler, o 

Brasil leva vantagem por-
que, dos 257 instrumentos 
normativos da OCDE, o país 
aderiu a 112. Para entrar no 
grupo, que reúne as econo-
mias mais industrializadas 
do planeta, o Brasil tem 
se expandido nos últimos 
anos. É exigida a adesão 

Receita libera consulta sobre 
restituição do Imposto de Renda

de eventuais pendências que impeçam o pagamento da 
restituição - como inclusão na malha fina. Caso uma ou 
mais inconsistências sejam encontradas na declaração, 
basta enviar uma declaração retificadora e esperar os 
próximos lotes (ABr).

Total de empresas ativas cresceu 3,7% no Brasil
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Coluna do Heródoto

É um dia tenso para 
a economia. O Banco 
Central anuncia a 
nova taxa de juros 
e decide o que todo 
mundo já sabia. 
Aumenta o juro. 

Os analistas do mer-
cado, políticos, eco-
nomistas, bruxos e 

adivinhos em geral se agru-
pam em dois lados opostos. 
O debate chega às raias das 
profundezas das teses dos 
mais famosos economistas 
do mundo. A razão é subs-
tituída pela emoção e isto é 
o caminho mais curto para 
o vale-tudo. 

Há quem se reporte ao 
programa do presidente 
eleito que prometeu recu-
perar a economia do país 
com propostas muito mal 
explicadas e muito mais mal 
entendidas. Mas que domi-
naram a campanha eleitoral. 
De imediato surgem nos 
cabeçalhos dos artigos da 
mídia especializada a pan-
demia do Coronavírus e 
a invasão da Ucrânia pelo 
czar Wlad I. 

Se não fossem esses “pe-
quenos” problemas, tudo 
estaria muito melhor com 
as lojas cheias de compra-
dores, portos abarrotados 
de commodities, novos mo-
delos de celulares e muita 
simpatia com a China. Mas 
o vírus e o czar atrapalham 
a recuperação mundial e 
ainda ameaçam parte da 
população do planeta de 
morrer de fome ou da do-
ença. 

O presidente do Banco 
Central afirma que a política 
monetária terá de ficar res-
tritiva em meio ao cenário 
de elevada inflação, mas que 
o banco não está tentando 
provocar uma recessão. Afi-
nal, vários bancos centrais 
entram no mesmo caminho 
e aumentam as taxas de 
juros, como os da Suíça e 
do Reino Unido. A inflação 
ganha contorno global e 
nenhum país está fora do 
aumento dos preços. 

A competição é atrair ca-
pitais internacionais e não 
tem nada que os investido-
res capitalistas gostam mais 
do que uma suculenta taxa 
de juros. Buscam a remu-

neração do capital aplicado 
e a segurança de que não 
vão ser “tungados” por um 
pedido de rolagem da dívida 
externa ou simplesmente 
do comunicado “devo, não 
nego, pago quando puder”. 

Os bancos e fundos de in-
vestimentos internacionais 
têm passaporte permanente 
para os Estados Unidos, 
o país que, segundo eles, 
tem a moeda mais confiá-
vel do mundo e é para lá 
que aportam com os seus 
capitais. Um movimento 
que se iniciou após o fim da 
Primeira Guerra Mundial e 
nunca mais mudou, a ponto 
de o país se tornar a meca 
do capitalismo mundial. 
Investidor não dorme sem 
dar uma última olhada nos 
índices de fechamento do 
pregão da bolsa de Nova 
York. 

"Não estamos tentando in-
duzir uma recessão. Agora, 
estamos tentando alcançar 
uma inflação de 2%, com-
patível com um mercado de 
trabalho forte. É isso que 
estamos tentando fazer”, 
responde o presidente do 
Banco Central em coletiva 
de imprensa. De acordo com 
ele, os caminhos para trazer 
a inflação para o patamar 
dos 2% se tornam “muito 
mais desafiadores” devido 
a fatores que não estão 
sob o controle do Comitê, 
referindo-se aos impactos 
da guerra na Ucrânia. 

Ele disse ainda que flutu-
ações nos preços de com-
modities poderiam impedir 
o pouso suave da economia 
dos EUA. Jerome Powell 
diz que a inflação de 8,6%, 
em 12 meses, a maior nos 
últimos 40 anos, obrigou o 
Federal Reserve a aumen-
tar a taxa de juros de 1,5 a 
1,75% ao ano, a maior nos 
últimos 40 anos. 

O banco está em uma 
sinuca de bico, ou controla 
a inflação ou leva a maior 
economia do mundo para 
tal pouso suave da atividade 
econômica. Em outras pala-
vras, para uma recessão que 
atingiria primeiramente os 
seus maiores parceiros co-
merciais, entre eles o Brasil. 

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, além 
de autor de vários livros de sucesso. 

Palestras e Midia Training  
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Quem manda é 
o Banco Central 
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Mais produção de alimentos 
com padrões sustentáveis

Um dos grandes desafios do crescimento sustentável da agricultura brasileira é minimizar os impactos à 
biodiversidade

Ueliton Messias (*)

Para tanto, torna-se imprescindí-
vel avançar no desenvolvimento 
de sistemas de produção que 

visem à integração dos componentes 
ambiental e social; sistemas de produ-
ção inadequados podem causar gran-
des impactos ambientais negativos, a 
curto e a longo prazo. 

Em termos globais, é inegável que a 
agricultura convencional tem propor-
cionado aumentos significativos de 
produtividade. No entanto, instituições 
científicas, governos, organizações 
não governamentais e a sociedade 
percebem impactos negativos ao meio 
ambiente, que podem ser evitados ou 
minimizados com a adoção de sistemas 
de produção sustentáveis.

Um sistema de produção é con-
siderado sustentável quando todas 
as suas etapas atendem a processos 
socialmente justos, economicamente 
viáveis e ambientalmente adequados. 
A Embrapa, juntamente com o Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecuária, 
investe há anos em tecnologias que têm 
como fundamento principal a produção 
sustentável. Isso significa gerar alimen-
tos seguros para a saúde humana, com 
respeito ao meio ambiente, garantindo 
a segurança do trabalhador e possibi-
litando o crescimento da economia.

Entre as alternativas de sistemas 
de produção sustentável, destacam-

rão acompanhados pela expansão e 
pela mudança do perfil do consumo 
de alimentos, pois o mercado será 
mais exigente não só em termos de 
qualidade e diversidade de alimentos, 
mas também com relação aos quesitos 
de rastreabilidade, bem-estar animal, 
certificação de qualidade e sustenta-
bilidade ambiental. 

O aprofundamento das pesquisas 
no campo técnico-social subsidiará o 
aperfeiçoamento dos sistemas de pro-
dução sustentável, o que contribuirá 
para o Brasil avançar na agenda da 
sustentabilidade e   contribuir para os 
desafios globais ligados ao desenvolvi-
mento social.

(*) Doutor em Fisiologia Vegetal pela UNICAMP, é 
pesquisador da Embrapa e membro  

do Rotary Club de Jundiaí

News@TI
Canadá abre as portas para brasileiros que 
querem estudar e trabalhar no exterior

@A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) está com uma 
oportunidade imperdível: irá promover, nos dias 27, 28, 29 e 30 

de junho, o “Canada Day” – evento imersivo que irá apresentar aos 
brasileiros o que há de mais atraente para estudar, residir e aperfeiçoar 
sua carreira no país norte-americano. O Canadá foi eleito, em 2021, o 
segundo melhor país do mundo pela Anholt-IpsosNation Brands Index 
(NBI), justamente por oferecer grandes chances de crescimento para 
jovens, empresários nativos e imigrantes, além de contar com opções 
riquíssimas de turismo e cultura (https://www.estudarfora.org.br/).

Líder do Quadrante Mágico do Gartner 

@A Dynatrace anuncia sua indicação como líder do Quadrante 
Mágico do Gartner de 2022 para a área de Monitoramento de Per-

formance de Aplicações (APM, de Application Performance Monitoring, 
em inglês) e Observabilidade. A nomeação como líder do Quadrante 
Mágico complementa o resultado do Relatório ‘Critical Capabilities for 
Application Performance Monitoring (APM) and Observability 2022’, 
do Gartner, no qual a Dynatrace recebeu as pontuações mais altas em 
quatro de seis casos de uso. A análise completa do Quadrante Mágico 
do Gartner de 2022 para APM e Observabilidade e o relatório de Critical 
Capabilities para APM e Observabilidade estão disponíveis no site da 
Dynatrace (https://www.dynatrace.com/).

ricardosouza@netjen.com.br

-se a Agricultura Orgânica, Produção 
Integrada Agropecuária-Aquicultu-
ra, Produção Agroflorestal e a Inte-
gração Lavoura-Pecuária-Floresta. 
Todas essas alternativas têm um 
forte apelo social e são tendências 
consolidadas.

O crescimento da população bra-
sileira deverá saltar de 214 milhões 
de habitantes em 2022 para 225 
milhões em 2030, segundo o IBGE. 
Esse incremento populacional não 
exigirá aumento significativo de áreas 
destinadas à agropecuária, desde que 
sejam adotados sistemas de produção 
sustentáveis. 

Isso suaviza os desafios que deve-
mos enfrentar, porém é importante 
registrar que nos próximos anos se-

beaveraphotos_CANVA

Desafios da governança em empresas 
em ascensão

O que é governança corporativa para 
você? Na minha opinião, a governan-
ça de uma empresa pode ir além da 
implementação de diretrizes, proces-
sos, políticas e regimentos. Significa 
também adotar a transparência em 
todos os níveis da organização e uma 
comunicação aberta com todos os 
envolvidos nas rotinas e nos negócios. 
Além disso, significa investimento 
em parcerias mais humanas, além 
das estratégicas, e uma preocupa-
ção constante com a construção 
de uma cultura que se fortalece na 
prática, no dia a dia, e com todos os 
profissionais envolvidos, indepen-
dentemente da posição hierárquica. 
Dentro desse contexto, implementar 
uma estrutura de governança cor-
porativa ativa e independente, com 
conselhos consultivos e administrati-
vos, comitês de estratégia, inovação, 
tecnologia e auditoria, por exemplo, é 
tão importante quanto manter a “roda 
girando” nas operações e na linha de 
frente – seja qual for o porte da em-
presa, pois o que define a relevância 
que a governança corporativa tem em 
um negócio é onde ele quer chegar – e 
não o tamanho que ele tem. 

Não é incomum, portanto, que 
algum dos sócios-fundadores pas-
sem, em determinado momento, a 
assumir a presidência do conselho 
como um grande passo rumo a um 

mais profunda de validação da con-
fiança gerada entre todos os membros 
envolvidos na trajetória do negócio, 
intrinsicamente interessados na per-
petuidade da empresa. 

Qual é a empresa que você quer e 
sonha? E qual é a governança que está 
alicerçando as pessoas, a tecnologia e 
os produtos para tudo isso aconteça 
de forma estruturada e sólida? Res-
ponder a essas perguntas é o maior 
de todos os desafios. Sugiro que sua 
empresa comece hoje mesmo. 

(Fonte: Everaldo Moreira é Presidente  
do conselho na One7).

caminho sinuoso, porém recompen-
sador, em relação ao crescimento 
da empresa e seu posicionamento 
no mercado. Ao mesmo tempo não 
basta querer ter governança, pois 
os desafios são muitos. Desde a in-
tegração da área de compliance com 
os demais setores, a gestão de riscos 
e possíveis crises, a manutenção da 
resiliência corporativa, os princípios 
de sustentabilidade, a necessidade 
de digitalização de processos, até o 
assentamento de melhorias em rela-
ção a todas as tomadas de decisão. 

A governança corporativa é a forma 

 Everaldo Moreira

Modelo de negócios inovador do Software Público 
e-cidade gera benefícios para a sociedade

Há 13 anos, a empresa DBSeller 
Sistemas Integrados, disponibilizou 
o e-Cidade como Software Público, 
no Portal do Software Público Bra-
sileiro. Assim, o e-Cidade tornou-se 
um tipo específico de software livre, 
que atende às necessidades de mo-
dernização da administração pública 
de qualquer um dos Estados, dos 
Municípios, Legislativo e Tribunais 
de Contas e é disponibilizado e com-
partilhado sem qualquer custo. Mas 
será que existem vantagens para a 
empresa que opta pelo modelo do 
Software Público? Os números não 
escondem que a produção colabo-
rativa, a ação em comunidade, o 
aumento de prestadores de serviços 
e de clientes, gerou um modelo deno-
minado ganha-ganha para o sistema 
e-Cidade e para os envolvidos nesse 
ecossistema digital. Enquanto o 

mercado brasileiro enfrentava uma 
sequência de crises em 2015, 2018, 
e agora com a pandemia 2020-2022, 
o mercado do software e-cidade 
cresceu positivamente nos últimos 
13 anos. Neste período, as empresas 
que passaram a prestar serviços 
nesse mercado aumentaram seus 
clientes, sua estrutura, sua equipe 
e o seu faturamento. Esses resul-
tados invisíveis são amparados na 
produção colaborativa em comuni-
dade. Muito se fala em ecossistema 
digital, nova economia e modelos de 
negócio inovadores, mas são poucas 
experiências que conseguem ser 
sustentáveis ao longo do tempo. 
Atualmente, existem mais de dez 
empresas prestando serviços para 
diferentes clientes em todo Brasil 
(https://www.gov.br/governodigital/
pt-br/software-publico). 



Como a tecnologia 
reformula a Gestão 

de Assinaturas?

Impulsionada 
pela pandemia, a 
sociedade enfrenta um 
complexo processo de 
transformação digital

As mudanças, por sua 
vez, têm ocorrido 
como reflexo direto 

do desenvolvimento de 
novas tecnologias e, com 
isso, transformando o modo 
de executar algumas ações. 
Dentro do ambiente cor-
porativo, os benefícios são 
imensuráveis, uma vez que 
novas ferramentas tecnoló-
gicas têm otimizado toda a 
rotina de trabalho, trazendo 
mais agilidade, com menos 
entraves e maior segurança.

Neste sentido, as deman-
das relacionadas à assina-
tura de documentos e con-
tratos também passaram 
por alterações. Com o apoio 
de soluções tecnológicas, 
esse processo, que antes 
era moroso e burocrático, 
passou a ser digitalizado. Tal 
inovação, é vista não apenas 
na etapa de assinatura dos 
documentos, mas também 
em seu processo de com-
partilhamento, trazendo 
maior efetividade em todo o 
gerenciamento dessa tarefa. 

Essa tendência tem sido 
um diferencial para as 
empresas que buscam se 
atualizar, deixando de lado 
a execução manual para ele-
var a eficiência e segurança 
na conclusão das ações 
contratuais. Uma vez que 
o dinamismo se tornou es-
sencial para que as empre-
sas permaneçam ativas no 
mercado, coordenar todos 
os processos relacionados 
ao gerenciamento de docu-
mentos é um grande desafio 
para muitos negócios. 

Sendo assim, para oti-
mizar as demandas, os 
profissionais que atuam 
nessa esfera devem contar 
com o apoio de soluções 
e plataformas com poder 
de assessorá-los, a fim de 
tornar o fluxo contínuo e 
produtivo. Tendo em vista 
o potencial tecnológico, 
administrar manualmente 
toda essa gestão passa a 
ser uma atividade obsole-
ta, além de favorecer um 
ambiente inseguro para os 
colaboradores. 

Isso porque, em conse-
quência da gestão tradi-
cional, o processo tem a 
sua complexidade elevada, 
aumentando a possibilidade 
de erros e, principalmente, 
a falsificação de assinaturas, 
por exemplo. Portanto, 

explorar novos caminhos 
que tenham como viés a ino-
vação, propicia ao negócio 
uma ampla vantagem sobre 
seus concorrentes.

Os recursos tecnológicos 
revolucionaram toda a 
estrutura organizacional, 
trazendo benefícios para 
diversas frentes do negó-
cio. Quando pensamos na 
automação do processo de 
gerenciamento e assinatura 
eletrônica, a diminuição de 
custos referente ao arma-
zenamento se destaca, uma 
vez que todos os dados ficam 
retidos em uma mesma pla-
taforma online, eximindo a 
necessidade de um espaço 
físico. 

Dessa forma, as pilhas de 
papeis se tornam dispensá-
veis, assegurando a prote-
ção de todas as informações 
importantes em um local 
seguro, que resulta em um 
ambiente de trabalho con-
fiável. Além disso, o apoio 
da tecnologia impacta no 
desempenho dos colabora-
dores, uma vez que facilita 
o acesso dos materiais. Com 
o processo de digitalizar as 
etapas, a agilidade se torna 
presente em todas as oca-
siões, desde a elaboração 
de um contrato até o seu 
vencimento. 

Neste contexto, o geren-
ciamento de assinaturas 
também auxilia a monito-
rar a vida de um contrato, 
ajudando no controle das 
obrigações e de datas im-
portantes. Por conta da 
volatilidade do âmbito em-
presarial, cada documento 
tem um protocolo que se 
difere dos demais, o que 
pode ser um problema para 
quem não conta com uma 
gestão efetiva e coordenada. 
Em razão disso, aqueles que 
tem o apoio da tecnologia 
nessa demanda se adaptam 
melhor para concluir cada 
rubrica conforme as dire-
trizes de qualquer registro.

Para finalizar, ressalto 
que a tecnologia é o ca-
minho para acompanhar 
a necessidade do âmbito 
empresarial, somando inú-
meros benefícios para as 
companhias que desejam 
digitalizar o gerenciamento 
das assinaturas. Tal estraté-
gia torna todo o processo 
mais simples, seguro, ágil 
e, consequentemente, gera 
um fluxo efetivo de conclu-
são e monitoramento desse 
processo.

(*) - É Diretor Executivo e de 
Operações na Lumen IT 

(https://www.lumenit.com.br/).

Régis Lima (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira 24 de junho de 2022 7

Tel: 3043-4171

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O convivente: DOUGLAS CRISTIANO OLIVEIRA FREIRE, profissão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taiobeiras, MG, data-nascimento: 17/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renato de Paula Freire e de Amelina Soares de 
Oliveira Freire. A convivente: VIVIANE FERREIRA DO CARMO SILVA, profissão: auxi-
liar de farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filho de José Ribeiro da Silva e 
de Lucia Ferreira do Carmo.

O convivente: ALBINO MIGUEL ABRÃO, profissão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1959, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mirzo Miguel Abrão e de Maria Osalia Abrão. A convivente: 
FERNANDA OLIVEIRA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 21/04/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Nilton Alves Pereira e de Maria de Lourdes de Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: LUCA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/11/1999), estado civil solteiro, profissão vigilante 
patrimonial, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson 
dos Santos e de Adriana Alves dos Santos. A pretendente: MARISA IGREJA NUNES, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (24/11/1994), estado civil 
solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Domingos Pereira Nunes e de Maria Moreira Igreja Nunes.

O pretendente: MANOEL CONCEIÇÃO MOURA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Entre Rios - BA, no dia (04/12/1976), estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Nascimento Moura e de 
Josefa Maria Conceição. A pretendente: DENILZA DIONIZIO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, nascida em Umbaúba - SE, no dia (27/05/1977), estado civil solteira, 
profissão do lar, residente e domiciliada em Entre Rios - BA, filha de Zacarias Dionizio 
dos Santos e de Ana Francisca Souza. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: GABRIEL PINTO LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (11/01/1998), estado civil solteiro, profissão desen-
volvedor de software, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Andre Gomes de Lima e de Iris Pereira Pinto de Lima. A pretendente: BIANCA SILVA DE 
MOURA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no 
dia (12/12/1998), estado civil solteira, profissão analista de crédito imobiliário, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson Oliveira de Moura e de 
Laura Aparecida da Silva.

O pretendente: EMERSON DIAS DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Pari - SP, no dia (23/12/1983), estado civil solteiro, profissão representante 
comercial, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anita Dias de 
Araujo. A pretendente: JOANISA SANTANA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, 
nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (14/10/1981), estado civil divorciada, 
profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
João Lopes Cavalcanti e de Ivonete Gomes de Santana.

O pretendente: KAIO MACARIO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Brela Vista - SP, no dia (15/12/1994), estado civil solteiro, profissão enfermeiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cleber Macario 
de Macedo e de Katia Cilene Macario. A pretendente: AGATHA GOMES DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
(25/12/1994), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ismael Francisco dos Santos e de Nisia Maria 
Gomes Pinto dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/08/1980), estado civil solteiro, profissão motorista 
carreteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Bezerra 
da Silva e de Leontina Bezerra da Silva. A pretendente: PAMELA VISCONDE DE PAULA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/05/1984), estado civil 
divorciada, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Lourival de Paula e de Acacia Juçara Visconde de Paula.

O pretendente: DOUGLAS MARTINS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/02/2002), estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilson Orilio de Souza 
e de Iolanda Martins da Silva Souza. A pretendente: ANA DÁLIA IZIDORO FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/02/2001), 
estado civil solteira, profissão maquiadora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Geisel Marrão Ferreira e de Ana Glete Izidoro Ferreira.

O pretendente: LUIZ BELLOTTI GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Santana - SP, no dia (27/05/1981), estado civil solteiro, profissão advogado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Gimenez 
Neto e de Lidia Bellotti. A pretendente: SANDRA LUCIA BOTELHO RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/10/1971), estado 
civil divorciada, profissão publicitária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Francisco Fernandes Rodrigues e de Maria da Conceição Botelho Rodrigues.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Suzano - SP, no dia (28/11/1995), estado civil solteiro, profissão atendente, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jurandir Ferreira da 
Silva e de Iolanda Fernandes dos Santos. A pretendente: TIFANY GRANJEIRO DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/03/2001), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Gilson Granjeiro do Nascimento e de Viviane Maria Geraldo.

O pretendente: RAPHAEL ALDO LOPEZ, de nacionalidade brasileira, nascido em Ribei-
rão Preto - SP, no dia (09/12/1987), estado civil solteiro, profissão técnico de radiologia, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosa Josefa Lopez. A 
pretendente: BRUNA FANTI FERREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Portugal 
(Registrada no 1º Subdistrito Sé, nesta Capital), no dia (13/07/1994), estado civil solteira, 
profissão confeiteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Amílcar Correia Ferreira e de Simone Aparecida Fanti Ferreira.

O pretendente: LEANDRO BORGES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (13/11/1981), estado civil solteiro, profissão psicó-
logo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Moura 
de Souza e de Maridalva de Oliveira Borges de Souza. A pretendente: CAROLINE DE 
MATOS ESPINOLA, de nacionalidade brasileira, nascida em Salvador - BA (registrada 
no RCPN dos Mares), no dia (03/06/1983), estado civil solteira, profissão assistente 
social, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Martins 
Espinola e de Tania Conceição Sena de Matos Espinola.

O pretendente: FABIANO COSME DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São João de Meriti - RJ, no dia (01/10/1982), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
estoque, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Vitorino 
dos Santos e de Givoneide Cosme. A pretendente: SUELLEN DE SOUZA ARAUJO 
GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(27/02/1986), estado civil divorciada, profissão gerente de banco, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de David da Silva Gonçalves e de Angela Maria 
de Souza Araujo Gonçalves.

O pretendente: GUSTAVO MORAES CAETANO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (28/10/2002), estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Caetano 
e de Maira Moraes dos Santos. A pretendente: AMANDA SANT'ANNA MARQUES, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (11/05/1998), 
estado civil solteira, profissão recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Leandro de Oliveira Marques e de Priscila Sant'Anna.

O pretendente: MATHEUS GIBELLI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (13/08/1997), estado civil solteiro, profissão enfermeiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edison Santo Gibelli e de Francisca 
Bezerra de Lima Gibelli. A pretendente: GABRIELA DO NASCIMENTO LINZ PAES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/11/2000), 
estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Pedro Rogerio Paes e de Catia do Nascimento Linz Paes.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE VARANDAS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (10/07/1985), estado civil divorciado, profissão pro-
fessor, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Rubens Varandas 
Sobrinho e de Maria Felisbela Pereira Varandas. A pretendente: CAROLINA SOUZA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no 
dia (23/05/1987), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wagner Pedroso de Oliveira e de Rosemeire 
Sampaio de Souza de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Jornal Empresas & Negócios

Marco Oliveira (*)

Independente da escolha, 
acredito que o grande 
erro de boa parte das 

organizações seja a falta 
de uma boa governança. A 
falha está no líder que quer 
supervisionar, aquele que faz 
uma microgestão, centrali-
zando muitas tarefas e não 
delegando o que, de fato, é 
necessário. 

É aquele profissional que 
quer controlar os horários 
dos funcionários, se esque-
cendo do essencial que é 
fazer uma gestão, seja para 
quem está dentro ou fora 
do escritório. Neste ano, a 
Microsoft realizou um estu-
do sobre as tendências de 
trabalho e revelou que, no 
Brasil, 58% dos profissionais 
estão considerando mudar 
para o trabalho híbrido ou 
remoto. 

Mas, a mesma pesquisa 
revela que para 38% dos 
trabalhadores que aderiram 
ao sistema híbrido, o maior 
desafio é saber quando e 
como comparecer presen-
cialmente ao local da em-
presa - ou seja, demonstra 
uma falta de governança que 

É preciso responsabilidade e disciplina de ambos os lados.

Home office precisa de gestão 
e não de supervisão

Os modelos de trabalho mudaram bastante durante a pandemia, tendo empresas mantido o sistema 
home office, outras implementado o híbrido e algumas que retornaram para o presencial

tores mais importantes do 
que o trabalho. No Brasil, 
a priorização destes dois 
fatores foi uma das maiores, 
representando para 71% 
dos participantes a maior 
preocupação. 

Porém, se você está uti-
lizando aquele tempo que 
gastava com a locomoção até 
a empresa para trabalhar ain-
da mais, algo de errado está 
acontecendo e a priorização 
pelo bem-estar não está sen-
do colocada em prática. Isso 
pode ser resultado da falta 
de rotina do próprio colabo-
rador ou da falta de gestão. 
É preciso responsabilidade e 
disciplina de ambos os lados. 

Para os líderes, meu con-
selho é: faça uma lista, um 
checklist de perguntas que 
precisa responder para 
organizar o seu modelo de 
negócio e dar transparência 
aos colaboradores. Crie uma 
política clara, faça pesquisa 
de clima e você passará a 
fazer a gestão da equipe e 
não a supervisão. 

 
(*) - Especialista em 

gestão de negócio com foco 
em Go-To-Market, é sócio-fundador 
da O4B, empresa especializada em 

soluções corporativas.
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afeta não somente o clima 
organizacional, mas também 
os resultados da companhia. 

Se eu tenho uma boa es-
tratégia, se a governança 
está bem definida, se há 
critérios, se está claro o 
que cabe para a rotina da 
empresa, qualquer modelo 
funcionará bem e isso é 
colocar em prática uma boa 
gestão. Acredito num meio 
termo de adequações das 
dinâmicas com a cultura 
empresarial e na discipli-
na dos funcionários que 
precisam entender que, 
seja onde estiver, terão que 
entregar o trabalho. 

Reafirmo: é preciso des-
cobrir o que funciona bem, 
não em como supervisionar.

Um líder precisa esta-
belecer processos, inserir 
tecnologias e ferramentas 
que auxiliarão e facilita-
rão a rotina de trabalho, é 
necessário ter um modelo 
estruturado, comunicável 
e transparente para todos. 
E diálogo, é preciso muito 
diálogo. 

Agora, há uma lição de casa 
para o funcionário também. 
Ainda de acordo com dados 
da pesquisa, para 53% dos 
profissionais, o bem-estar 
e a saúde se tornaram fa-

Relatório divulgado pela Mastercard Spen-
dingPulse aponta que o e-commerce brasi-
leiro apresentou um crescimento de 78% em 
2020. Já pelos dados do índice MCC-ENET, 
desenvolvido pela Neotrust/Movimento 
Compre & Confie, o primeiro trimestre de 
2022 teve alta de 12,59% se comparado ao 
mesmo período de 2021, e o faturamento 
também cresceu, atingindo 11,02%.

Com esse crescimento das vendas online, 
aumenta também a demanda pelo trans-
porte para as entregas dos produtos, o que 
acaba chamando também a atenção dos 
ladrões. Exatamente por isso, os roubos 
de cargas também continuam crescendo 
no país, acumulando um prejuízo às em-
presas na casa de R$ 1,27 bilhões, segundo 
o levantamento anual da NTC & Logística.

Para o CFO da Link Monitoramento, 
Sanito Cruz Filho, a preocupação das 
empresas de logística e dos clientes que 

realizam vendas online cresceu. “Uma das 
soluções encontradas é o rastreamento 
e monitoramento das cargas. Onde, em 
tempo real, o cliente acompanha passo a 
passo do caminho de transporte, podendo 
assim, otimizar seu custo e no caso de 
roubo, pode acessar o veículo de forma 
rápida”, salienta.

Ainda segundo Sanito, um veículo de 
carga roubado carrega com ele o valor 
agregado da empresa. “São cargas, produ-
tos que têm um contrato a ser cumprido 
e uma expectativa para o recebimento. O 
monitoramento trabalha de forma a dar a 
segurança que a empresa e o motorista do 
veículo necessitam”. Um roubo de cargas 
impacta diretamente o custo dos trans-
portes, enfatiza. 

O trabalho executado com o rastreamen-
to e monitoramento possibilita o acompa-
nhamento em tempo real e o bloqueio do 

veículo, assim que seja notificado o assalto 
ou um desvio de rota. É importante a 
empresa transportadora entender que a 
contratação de um serviço de rastreamento 
e monitoramento da frota não é um dife-
rencial, mas uma necessidade inerente.

As regiões com o maior número de 
ocorrências de roubo de cargas no Brasil 
foram a Sudeste, com 82% dos casos, se-
guido da região Sul, com 6,82%, Nordeste 
com 5,44%, Centro Oeste 3,66% e Norte 
com 1,42%. 

“Nesse atual cenário, o monitoramento e 
rastreamento minimizam o custo e evitam a 
perda de ativos da empresa. É o momento 
das transportadoras investirem em ferra-
mentas capazes de prevenir, monitorar e 
localizar o veículo e assim garantir uma 
melhor experiência para seus clientes”, 
finaliza Sanito. - Fonte e mais informações: 
(www.linkmonitoramento.com.br).

Monitoramento veicular é essencial para minimizar roubo de cargas
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