
A importância dos 
conectores elétricos 

e sua evolução

Por ser um setor 
estratégico para o 
desenvolvimento 
econômico do país, o 
setor de distribuição 
de energia necessita 
de atualização e 
inovação constantes

Também pelo fato 
de ter relevância no 
próprio bem-estar da 

população e nas questões 
de segurança pública, pois 
é consenso que locais mais 
iluminados tendem a ser 
mais seguros. Neste univer-
so, os conectores elétricos 
exercem papel fundamental 
para uma boa instalação. 

Não é à toa que as cone-
xões elétricas receberam 
especial atenção das normas 
brasileiras de instalações 
elétricas em baixa tensão: 
a ABNT NBR 5410:20041 
dedicou o subitem 6.2.8 
para elas. 

O tópico salienta que “as 
conexões de condutores 
entre si e com outros com-
ponentes da instalação de-
vem garantir continuidade 
elétrica durável, adequada 
suportabilidade mecânica 
e adequada proteção me-
cânica”. As conexões são 
imprescindíveis para que 
não existam pontos com 
mau contato na instalação, 
gerando insegurança e des-
perdício de energia através 
do calor. 

O mau contato também 
provoca queda de tensão, 
avariando o funcionamento 
dos equipamentos eletro-
eletrônicos alimentados 
pela instalação. Conectores 
elétricos também podem 
influenciar na manutenção 
de uma instalação elétrica, 
possibilitando unir ou sepa-
rar fios e cabos com rapidez 
e precisão. 

Conectores de baixa qua-
lidade possuem baixa resis-
tência mecânica e não têm 
performance elétrica para 
garantir a continuidade da 
rede, mesmo que visual-
mente indiquem o contrá-
rio. Em sua vida útil, uma 
conexão elétrica enfrenta 
contrações e dilatações 
por conta da exposição a 
variações de temperatura. 
E, mesmo não aparentes, 
podem sofrer esforços me-
cânicos em razão da tração 
ou do peso de outros cabos, 
ou pela utilização incorreta 
de ferramentas. 

Por esses motivos, utilizar 
conectores inadequados 

pode ocasionar acidentes, 
incêndios e comprometer 
o funcionamento dos equi-
pamentos, gerando grandes 
prejuízos. Infelizmente, 
itens de infraestrutura são 
subvalorizados no Brasil. É 
com o uso de peças, como 
canaletas, abraçadeiras, 
prensa-cabos e conectores, 
que se garante a segurança 
da instalação, dos processos 
e dos trabalhadores. 

Estes itens são cruciais 
para a instalação, manu-
tenção ou inspeção de cir-
cuitos elétricos. A atenção 
dedicada aos equipamentos 
eletroeletrônicos também 
deve ser direcionada à infra-
estrutura, porque os primei-
ros dependem da segunda. 
Conectores modernos são 
feitos de materiais de qua-
lidade e desenho eficiente. 

Eles permitem que a in-
tervenção na instalação seja 
promovida de maneira rápi-
da e com poucos riscos. Uma 
importante característica 
do mercado de conectores é 
que independentemente do 
modelo ou aplicação, prati-
camente todas as linhas de 
conectores têm apresen-
tado evolução tecnológica 
ao longo dos últimos anos, 
atendendo às demandas de 
clientes de todas as áreas.

No momento atual, tem 
aumentado o consumo de 
conectores voltados à ilu-
minação a LED. Para esse 
mercado, o maior desafio 
está na miniaturização dos 
conectores, a fim de que 
eles atendam às aplicações 
a LED, passando também a 
ser utilizados em outras ins-
talações. No setor de redes 
de distribuição de energia 
aérea, a tendência são os 
conectores de perfuração 
do isolante. Isso porque as 
novas redes são isoladas na 
baixa tensão e protegidas na 
média tensão.

Do ponto de vista tec-
nológico, é cada vez mais 
fácil encontrar no Brasil o 
que há de mais moderno 
globalmente. Mas ainda há 
bastante espaço para se 
avançar no país. 

Não deixar de investir no 
desenvolvimento de siste-
mas e produtos é o caminho 
a ser trilhado, pois empresas 
não se cansam de buscar 
mais processos e produtos 
que proporcionem redução 
no consumo de energia e o 
aperfeiçoamento da mão 
obra.
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KRJ, especializada em conexões 
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Inflação medida pelo 
IGP-DI fica em 0,69%

O Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-
DI), calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), teve 
inflação de 0,69% em maio 
deste ano. A taxa é superior 
à registrada no mês ante-
rior (0,41%), mas inferior à 
observada em maio de 2021 
(3,40%). Com o resultado, 
o índice acumula taxa de 
10,56% em 12 meses, menos 
do que um terço daquela 
apurada em maio de 2021 
(36,53%).

O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA), que analisa 
o atacado, subiu de 0,19% em 
abril para 0,55% em maio, 
enquanto o Índice Nacional de 
Custo da Construção (INCC) 
passou de 0,95% para 2,28%. 
Por outro lado, o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC), 
que mede o varejo, teve queda 
na taxa de inflação, ao passar 
de 1,08% em abril para 0,50% 
em maio (ABr).

O reconhecimento de assinaturas já 
pode ser feito digitalmente em Cartórios 
de Notas. A novidade permite ao cidadão 
encaminhar digitalmente um documento 
para o Tabelionato – pela plataforma e-Not 
Assina e assiná-lo eletronicamente, ter a 
sua assinatura reconhecida pelo tabelião e, 
em seguida, remeter o documento digital 
para os destinatários finais.

O lançamento completa a migração total 
dos atos notariais para o meio eletrônico, 
iniciada em maio de 2020 com a publicação 
do Provimento nº 100 do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), e que já permite 
a prática de diversos serviços de forma 
online pela plataforma e-Notariado, como 
as escrituras públicas de compra e venda 
de imóveis, doação, partilha, inventário, 
união estável, entre outras, além de atos 
como procurações, testamentos, apostila-
mentos e autenticações de documentos, 
que já totalizam quase 24 mil atos digitais 
no estado.

Renato Vilarnovo, o presidente do Colé-
gio Notarial do Brasil, afirma que o serviço 
traz facilidade, agilidade e comodidade 
para os usuários. “São estas as contribui-
ções e diferenciais que o e-Not Assina 
traz para os usuários que precisam ter 
segurança jurídica no reconhecimento da 

assinatura em seus atos pessoais e patri-
moniais, que agora pode ser feito de forma 
totalmente online e eletrônica”.

Renato ainda informou que os usuários 
podem optar por ir até um Cartório de 
Notas e ter a assinatura reconhecida 
pelo tabelião ou fazê-lo pela plataforma 
e “a partir dela, já remeter o documen-
to digital para os destinatários finais”, 
completa o presidente. Para realizar o 
reconhecimento de assinatura de forma 
eletrônica, o usuário deverá possuir um 
certificado digital notarizado — que pode 
ser emitido gratuitamente pela platafor-
ma e-Notariado, procedimento no qual o 
tabelião fará a identificação do cidadão e 
o vinculará àquele certificado, que terá 
validade de três anos.

De posse deste certificado, será possível 
acessar a plataforma e-Not Assina, enviar 
o documento que necessita ter a assina-
tura reconhecida, indicar quais são as 
pessoas que precisam assiná-lo, realizar a 
assinatura de forma eletrônica e remeter 
o documento ao destinatário final, em um 
serviço que levará poucos minutos e terá 
o mesmo preço que o ato físico, feito no 
balcão dos Cartórios e que é tabelado por 
lei estadual em cada um dos Estados do 
país. Fonte: (diariodorio.com).

O futuro da contabilidade 
é, sem dúvidas, digital, com 
a área financeira assumindo 
um papel cada vez mais 
estratégico nas empresas. 
Quem investir o quanto 
antes na automação de pro-
cessos certamente sairá na 
frente dos concorrentes ao 
imprimir mais inteligência 
aos negócios. Isso porque 
as plataformas de gestão 
financeira permitem a ave-
riguação das informações 
em tempo real e trazem 
agilidade e precisão. 

Assim, as empresas po-
dem extrair percepções 
confiáveis sobre os dados 
de uma única fonte e libe-
rar recursos humanos para 
realizar tarefas estratégicas 
que agreguem valor. Essa é 
a avaliação de João Mano, 
COO e cofundador da pla-
taforma SaaS de gestão de 
performance corporativa 
Accountfy, que elenca a 
seguir cinco vantagens de 
automatizar as atividades 
financeiras da empresa, 
deixando de lado as pla-
nilhas:
 1) Mais transparência 

com as demonstra-
ções financeiras 
- Cada vez mais o dia 
a dia das empresas 
requer governança 
corporativa na prá-
tica, e ela precisa 
ser apresentada de 
forma transparente 
aos investidores. Não 
basta mais mostrar 
certificações de com-
pliance: é necessário 
deixar claro como 
isso é aplicado nas 
suas demonstrações 
financeiras. Siste-
mas automatizados 
fazem isso de forma 
padronizada e sem 
armadilhas.

 2) Redução de mais 

As plataformas de gestão financeira permitem a averiguação 
das informações em tempo real.

Ter um braço digital é 
hoje um passo obri-
gatório para qualquer 

negócio. Mas a questão 
de como fazer ainda é um 
problema. O empreendedor 
precisa ter um domínio, 
e-mail, forte segurança no 
seu sistema e um meio de 
utilizar a nuvem. 

Essa trajetória muitas 
vezes pode não ser simples. 
Raquel Dalastti, head de 
produtos na Locaweb, em-
presa que passou de 400 
mil clientes em 2019 para 
600 mil em 2021, ressalta 
que estes cinco passos são 
hoje uma “uma condição 
básica de sobrevivência 
para qualquer negócio”. Mas 
como você, que está criando 
a sua empresa ou que tem 
há anos um negócio apenas 
físico, consegue efetuar essa 
jornada para o digital de 
maneira assertiva? 

Confira as cinco soluções 
que irão ajudar a sua em-
presa a fazer sucesso online.
 1) Registro de domínio 

- Primeiro passo (e um 
dos mais importantes) 
para ter um site e co-
meçar a sua presença 
online. O registro de 
domínio é como a pa-
tente do seu endereço 
web. Nele você registra 
o nome que quer para o 
seu negócio, como por 
exemplo lojadojoão.
com.br. Fique atento 

Cinco ferramentas 
para o empreendedor fazer 

a jornada digital
O número de novas micros e pequenas empresas abertas em 2021 foi o maior desde 2018. De acordo 
com dados do governo federal, somente em 2021 foram 3.782.437 novas empresas

panhas de marketing 
ou formalizar algum 
pedido. Um endere-
ço próprio também 
transmite ao potencial 
cliente seriedade e 
credibilidade.

 5) Virtual Private Ser-
ver (VPS) - Os servi-
dores privados virtuais 
são um ótimo recurso 
para passar para nu-
vem serviços que antes 
eram armazenados e 
distribuídos em um 
servidor próprio den-
tro da empresa. Ele 
oferece mais agilidade 
para programar com 
um baixo custo e pos-
sibilidade de acesso 
em todo o país com 
baixa latência. Com 
ele o desenvolvedor 
tem liberdade de criar 
o seu ambiente do zero 
ou usar uma interface 
pré programada.

  “Com uma boa es-
trutura online o seu 
negócio tem muito 
mais chances de su-
cesso neste mercado 
extremamente com-
petitivo que vivemos. 
E a Locaweb tem uma 
série de produtos 
para ajudar PMEs a 
prosperar no meio 
digital”, finaliza Ra-
quel. - Fonte e outras 
informações: (www.
locaweb.com.br).

É preciso ter domínio, e-mail, forte segurança no seu sistema e 
um meio de utilizar a nuvem.
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aqui ao período de 
renovação para não 
perder o seu registro.

 2) Criação/Hospeda-
gem de site - É o 
cartão de visita do seu 
negócio. Onde os seus 
potenciais clientes vão 
encontrar mais infor-
mações sobre os seus 
produtos ou serviços. 
Um site com um bom 
design e uma URL pró-
pria passa credibilida-
de para a sua empresa. 
Vale também mencio-
nar a importância da 
usabilidade. Afinal, 
ninguém tem paciência 
para navegar em uma 
aplicação que trava 
ou que as informações 
estão distribuídas de 
uma maneira confusa, 
não é mesmo?

 3) SSL - Não somente 
ter um site disponível, 
é preciso que ele seja 
seguro. O SSL (Se-
cure Socket Layer) 
possibilita um nível 
maior de segurança, 
fazendo com que as 
informações trafega-
das em seu endereço 
sejam criptografadas, 
impossibilitando que 
sejam utilizadas por 
hackers.

 4) Email - Ainda que hoje 
muitos contatos sejam 
feitos por serviços de 
mensagem instantâ-
nea, como WhatsApp 
e Telegram, o email 
ainda é extremamente 
relevante para os ne-
gócios, uma maneira 
de fazer um primeiro 
contato, realizar cam-

Cartórios de Notas lançam o ‘e-Not Assina’

Os benefícios de uma plataforma 
digitalizada de gestão financeira

de 10h mensais em 
processos contábeis 
- Antes, tudo que re-
queria programação de 
funções, cruzamento 
de planilhas ou resgate 
de outros arquivos, 
agora pode ser feito de 
forma muito mais sim-
ples, segura e confiável 
utilizando o processo 
de automatização.

 3) Previsibilidade de 
curto e médio pra-
zo - O impacto da Co-
vid-19 nas finanças das 
empresas acabou com 
o paradigma de que 
“o budget semestral/
anual é o que deve ser 
visto e considerado”. 

  As despesas periféricas 
e o fluxo de caixa do 
dia a dia foram dura-
mente impactados com 
uma série de custos 
imprevistos, que, ao 
não serem levados em 
consideração, afetam 
de forma categórica 
a previsão orçamen-
tária das companhias, 
inviabilizando projetos 
e até mesmo a gestão 
de equipes. 

  A plataforma de ges-
tão financeira permite 
isso em tempo real, de 
forma rápida, prática e 

sem sobressaltos.
 4) Facilidade de con-

solidação de da-
dos para audito-
rias - processos de 
auditoria podem ser 
longos, solicitar itens 
que não são acessa-
dos no dia a dia, e 
complicar a certifica-
ção e recertificação. 
Automatizando os 
processos contábeis, 
as demonstrações 
ficam padronizadas 
e claras, garantindo 
mais credibilidade 
ao processo junto aos 
auditores.

 5) Precisão na ava-
liação das diferen-
tes áreas x budget 
aplicado - Com uma 
plataforma de gestão 
financeira é possí-
vel considerar outras 
áreas da empresa 
e seus orçamentos 
para fazer um plane-
jamento integrado, 
em tempo real. Isso 
permite acompanhar 
e analisar a estratégia 
da empresa em inter-
valos mais curtos. 

Fonte e outras informa-
ções: (https://www.accou-
ntfy.com/).
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