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Global Agribusiness Forum 2022 
A quinta edição do Global Agribusiness Forum (GAF) - um dos 

principais encontros de agronegócios do mundo – acontecerá nos 
dias 25 e 26 de julho de 2022, em São Paulo, no Hotel Sheraton WTC. 
O evento bianual com transmissão online gratuita será promovido 
em conjunto pela Sociedade Brasileira Rural - SRB, Associação dos 
Produtores de Milho do Brasil - ABRAMILHO, Aliança Internacional 
do Milho - MAIZALL, Associação dos Criadores de Gado Zebu - ABCZ, 
Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e 
Derivados - ABRAFRUTAS, o Fórum Nacional Sucroenergético, 
União Nacional do Etanol e de Milho - UNEM, Associação Brasileira 
de Proteína Animal - ABPA e a DATAGRO, consultoria agrícola no 
Brasil (https://www.globalagribusinessforum.com/).
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Com as facilidades de compras pela internet, ficou cada dia mais difícil 
fidelizar os clientes nas lojas físicas. Por isso, é fundamental proporcionar 
um excelente atendimento nos pontos de venda.    

Seis dicas para melhorar o movimento  
da sua loja e fidelizar clientes
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MERCADO
FINANCEIRO

O mercado da moda está em constante movimento, com novas 
coleções, formatos e texturas a cada estação. Apesar das novidades 
permearem o setor, há um nicho que vem ganhando relevância glo-
balmente: o de itens de segunda-mão. O Boston Consulting Group 
(BCG) lança o estudo 'A (re)descoberta da moda seminova no Brasil', 
analisando o setor, seus consumidores, motivações e expectativas 
para o futuro do consumo de produtos de segunda-mão no país.   

Preço baixo e variedade impulsionam o 
mercado de revenda de moda

A pesquisa 'Rumos ESG na Indústria Paulista', aplicada pela Fiesp 
e pela FIA Business School, identificou que 60% das grandes em-
presas ampliaram os requisitos de performance ESG exigidos para 
aprovação e/ou seleção de fornecedores.   

Empresas ampliaram requisitos ESG para 
seleção de fornecedores

A B3, Bolsa de Valores do Brasil, mais que triplicou o número de inves-
tidores ativos nos últimos três anos. De lá pra cá os números saltaram de 
900 mil para 5 milhões de investidores em 2022, o que significa mais de 
500 bilhões de reais investidos.    

Comunicação assíncrona: é urgente mesmo 
ou só estou sendo imediatista?
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Carros elétricos: seis curiosidades e 
tendências sobre o futuro da mobilidade

A popularização dos carros 
elétricos no Brasil aumenta 
devagar, devido a seu alto custo 
para o consumidor final. 

Mesmo assim, enquanto as vendas de 
carros a combustão caíram 22% no 

primeiro quadrimestre do ano, em compa-
ração com 2021, as dos elétricos subiram 
78%, o que representa um total de 13 mil 
unidades vendidas no período. 

Ao redor do mundo, esse avanço ocorre 
em ritmos mais acelerados: no início do 
mês, a União Europeia aprovou um projeto 
que proíbe a venda de motores a combustão 
a partir de 2035. 

A confiança e o interesse por esse tipo de 
veículo saltam ano após ano: nos resultados 
da pesquisa EY Mobility Consumer Index 
(MCI) deste ano, pela primeira vez, mais 
da metade (52%) dos entrevistados, que 
pretendem comprar um carro, disseram 
que vão escolher um modelo híbrido ou 
elétrico. O percentual representa um 
aumento de 11% em relação a 2021 e de 
22% se comparado com 2020. 

Confira seis outras curiosidades sobre 
os carros elétricos, seu funcionamento e 
tendências para a área da eletromobilidade, 
explicadas pelo engenheiro e especialista 
do centro de pesquisa, tecnologia e inova-
ção Lactec, Carlos Gabriel Bianchin:

1 - Os veículos elétricos requerem 
menos manutenção? - Um carro elé-
trico tem 20% das peças de um veículo a 
combustão, o que significa que sim, o seu 
custo de manutenção é significativamen-
te menor. Ela consiste, basicamente, em 
processos de calibração e inspeção dos 
sistemas elétricos, que não conta com 
elementos como filtro de óleo, velas de 
ignição e óleo no motor.

2 - Quanto tempo demora para 
recarregar a bateria? - O sistema de 
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fabricação das baterias é diferente entre 
os vários fabricantes. Por  isso, é difícil 
dizer um tempo para recarga da bateria. 
Depende da capacidade dela, do estado de 
carga atual, da potência do eletroposto e 
também da potência do carregador interno 
ou externo. 

Existem modelos mais recentes, de-
senvolvidos para recarregarem 80% da 
capacidade total da bateria no tempo de 
cinco minutos. Enquanto isso, há outros 
que podem levar três, quatro ou até mesmo 
dez horas.

3 - A bateria pode ser reutilizada 
quando não serve mais para o carro? 
- Em tese, sim. Porque mesmo uma bateria 
que não está mais com capacidade de carga 
total para um carro pode suprir de forma 
satisfatória a demanda energética de uma 
casa, que é bem menor. No entanto, ainda 
não existe uma metodologia que permita 
esse reuso de forma mais simplificada, para 
ser aplicado pelos consumidores. 

4 - É possível fazer um carro elétri-
co autônomo, que se recarrega com 
placas solares? - As placas solares têm 
um índice de eficiência energética muito 
baixo para isso. Elas convertem, em média, 
15% da energia solar que recebem. 

Para abastecer um carro, teria que ser 

uma placa muito grande. Mas elas podem 
ser usadas em veículos elétricos para 
alimentar algum acessório, alarme, ilu-
minação ou mesmo uma bateria reserva.

5 - Se o Brasil inteiro passasse a usar 
veículos elétricos, faltaria energia? - 
Se o país trocasse toda a sua frota para 
elétrica, o seu consumo elétrico aumentaria 
em 6%, segundo estudos. Considerando 
que, a cada ano, o consumo de energia no 
Brasil aumenta em cerca de 5%, não seria 
algo muito severo. 

Já a respeito do preço, como o salto 
seria pequeno, estima-se que não haveria 
um aumento muito grande de demanda e 
nem pressão sobre os preços da energia.

6 - O veículo pode ser recarrega-
do na chuva? - Sim. Os eletropostos e 
a maneira como eles foram projetados 
permitem que sejam utilizados na chuva 
e que fiquem expostos ao tempo. Na Eu-
ropa, por exemplo, é muito comum que 
os eletropostos fiquem nos acostamentos, 
sem nenhum tipo de cobertura. 

A eletricidade só flui quando o conector 
está perfeitamente encaixado e o veículo 
autorizou a recarga (handshaking de 
comunicação). Então, não há o perigo de 
levar choque. - Fonte e mais infoirmaçlões: 
(https://lactec.org.br/).

EXIStE EtARISMO 
NA áREA 

COMERCIAl? 
DIFERENçAS 

GERACIONAIS NO 
SEtOR DE vENDAS

    leia na página 4

livros em 
Revista

Por Ralph Peter

literatura

   
leia na página 7

MERCADO DE tRABAlhO

Foto: media.stellantis

Elétrico, unindo elegância, requinte  
e atitude SUv 

A Citroën acaba de revelar mundialmente os inéditos C4 X 
e ë-C4 X elétrico, reunindo o design único de um fastback, a 
versatilidade de um modelo quatro portas e a pegada SUV. Seu 
estilo marcante embala um pacote único de tecnologia, conec-
tividade e conforto com uma ampla gama de motorizações de 
alta eficiência, incluindo uma versão elétrica com autonomia de 
até 360 km pelo ciclo WLTP. Único e distinto, o C4 X carrega a 
nova identidade visual da Citroën, com faróis de leds afilados 
cujas linhas levam o olhar para o icônico Duplo Chevron que 
representa a marca há mais de 100 anos. Mais do que elegante, 
seu design é eficiente e toda a parte inferior da carroceria re-
cebe uma série de elementos plásticos escurecidos, incluindo o 
exclusivo Airbump® para proteção adicional nas portas. Serão 
feitos no Polo Automotivo da Stellantis em Madri, e começa a 
ser vendido na Europa, Ásia e Oriente Médio no início do outono 
do hemisfério norte.   leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Suplemento alimentar
Uma nova resolução do Conselho 

Federal de Biomedicina regulamenta as 
condições para que biomédicos possam 
assumir a responsabilidade técnica de 
empresas que produzem e comerciali-
zam suplementos alimentares. Além de 
devidamente registrados no conselho, 
os profissionais deverão ter habilitação 
em análises clínicas ou bromatológicas 
ou, ainda, em fisiologia do esporte e 
da prática do exercício físico (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/existe-etarismo-na-area-comercial-diferencas-geracionais-no-setor-de-vendas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-a-04-07-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-02-a-04-07-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-ampliaram-requisitos-esg-para-selecao-de-fornecedores/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/comunicacao-assincrona-e-urgente-mesmo-ou-so-estou-sendo-imediatista/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seis-dicas-para-melhorar-o-movimento-da-sua-loja-e-fidelizar-clientes/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/preco-baixo-e-variedade-impulsionam-o-mercado-de-revenda-de-moda/?swcfpc=1


O multiverso, a 
educação e o trabalho

É possível para a 
ciência que, em um 
conjunto hipotético de 
universos possíveis, 
tenhamos vidas 
diferentes desta 
que levamos nesta 
intersecção específica 
do espaço-tempo

O chamado multiverso 
é uma possibilidade 
teórica real, ainda 

não completamente pro-
vada, mas que já foi ce-
lebrada em livros, filmes, 
séries e músicas por todo 
o mundo. Também pode 
ser uma forma de explicar 
como algumas áreas da vida 
humana – como a educação 
e o mundo do trabalho – ca-
minham em tão impressio-
nante descompasso.

Em uma recente pesquisa 
envolvendo gestores das 
melhores universidades dos 
Estados Unidos, constatou-
se que mais de 90% deles 
acreditam que seus alunos 
são muito bem preparados 
para os desafios que encon-
trarão nas empresas. Esses 
profissionais da educação, 
preparados por anos, às 
vezes décadas de vivência 
acadêmica, estão seguros 
de que o ensino oferecido 
em suas instituições é o 
suficiente para formar os 
trabalhadores do amanhã.

Do outro lado do balcão, 
a opinião parece ser muito 
divergente. Essa mesma 
pesquisa apontou que mais 
de 80% dos executivos das 
principais empresas dos 
mesmos Estados Unidos 
relatam exatamente o con-
trário. Para eles, os egressos 
das universidades chegam 
muito mal preparados para 
situações básicas da vida 
profissional. Assim como na 
teoria do multiverso, ges-
tores educacionais e exe-
cutivos vivem em mundos 
completamente distintos 
um do outro. 

Eles não falam sequer o 
mesmo idioma. E o pior é o 
risco da tradução, que acaba 
por perder nuances impor-
tantes das duas culturas e 
comprometer de forma sig-
nificativa o sentido do texto. 
Mas não importa o tamanho 
ou a infinitude das galáxias, 
constelações ou rios que se-

param esses dois universos, 
não podemos deixar que 
eles continuem caminhando 
de maneira tão descasada. A 
atividade da escola não pode 
estar divorciada do mundo 
do trabalho. 

Por outro lado, também 
não se pode permitir que o 
futuro da escola como ins-
tituição seja decidido sem 
a sua participação lúcida e 
ativa. O retorno ao trabalho 
presencial, após a reclusão 
pandêmica, não deixa mar-
gem para dúvidas: a escola é 
um espaço formal privilegia-
do para o desenvolvimento 
humano. Não há como 
avançar nesse alinhamento 
de expectativas sobre as 
entregas da educação sem 
responder à pergunta: o que 
cabe à escola? 

E mais: do que abriremos 
mão em nossos currículos 
para que possamos fazer 
uma entrega pedagógica 
honesta? Somente com esse 
olhar cuidadoso para o uni-
verso do ensino poderemos 
construir uma formação que 
esteja mais de acordo com 
o que o universo do merca-
do precisa. E, entretanto, 
também é esse olhar que 
vai permitir promover esse 
casamento sem, contudo, 
deixar de lado conteúdos 
acadêmicos que têm muito 
valor, ainda que esse valor 
não possa ser monetizado. 

Parar, sentar e pensar 
juntos, profissionais da 
educação, executivos das 
empresas, governo, famílias 
e estudantes – sem traduto-
res - é um luxo necessário 
que demanda tempo, exige 
velocidade e requer esco-
lhas. Todos somos relevan-
tes nesse debate para dar 
sentido ao nosso pedaço 
do multiverso: um mundo 
real repleto de desafios que 
exigem pensamento crítico, 
comunicação, colaboração e 
criatividade. 

Temos a responsabilidade 
de oferecer um horizonte 
para uma geração ávida por 
pertencer a uma escola que 
fale a sua língua. E que essa 
língua seja compreendida 
e valorizada no mundo do 
trabalho. Não podemos per-
mitir que “na briga entre o 
mar e a pedra, quem apanhe 
seja o caranguejo”.

(*) - É diretora pedagógica do Sistema 
Positivo de Ensino.

Acedriana Vicente Vogel (*)
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Daniel Marques (*)      

O mundo real e o virtual estão cada vez mais conec-
tados. O avanço tecnológico desenvolveu mecanismos 
que transportam as pessoas para realidades que antes só 
existiam em filmes de ficção científica. Conceitos como 
o metaverso, por exemplo, avançam em múltiplas áreas 
da sociedade, que tenta se adaptar às pressas. No final 
de abril, a venda de 55 mil escrituras de terrenos virtuais 
em um metaverso movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão, até 
então, a maior venda de NFTs já conhecidas da história. 

NFTs são certificados digitais de autenticidade e pro-
priedade criados em blockchain e representam ativos 
digitais ou físicos. Esse novo cenário de movimentações 
financeiras faz com que a área jurídica passe por uma 
reciclagem à medida que as demandas sobre o metaver-
so também avançam. É por isso que o mercado jurídico 
precisa se especializar no entendimento de temas novos, 
como o funcionamento dos Smart Contracts, NFTs, Critp-
tomoedas, Blockchain, Metaverso, automação, Inteligência 
Artificial e Web3. 

É importante que o advogado possa entender como 
através das tecnologias surgem novas relações sociais 
e pensar em novas formas jurídicas para atender essas 
demandas. Enquanto muitos ainda duvidam do impacto 
das novas tecnologias na sociedade, os advogados que se 
especializam são os que serão chamados para ajudar as 
pessoas a fazer suas declarações de imposto de renda de 
criptomoedas, NFTs, criar Smart Contracts e defender a 
propriedade intelectual nessa nova economia.

Na Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs 
(AB2L), fizemos uma pesquisa que mostrou que 30% do 
tempo do advogado é gasto com atividades burocráticas. 
Automatizando essas tarefas, o profissional do direito 
pode dedicar mais tempo em funções jurídicas, entender 
e atender melhor seus clientes, criar novas teses e aper-
feiçoar seus conhecimentos.

Os advogados, em geral, têm muita resistência às novi-
dades e, por isso, a AB2L tem um trabalho muito grande 
de educar o mercado e mostrar que as novas tecnologias 
vieram para auxiliar o dia a dia do advogado. Essa adaptação 
a esse novo mundo precisa acontecer independentemente 
da idade e tempo de experiência. A partir do momento 
em que perdemos a curiosidade, perdemos também a 
paixão pela vida. 

A velocidade das inovações é muito rápida e 
devemos nos adaptar. 

Nilton Souza (*)
 

Embora ele já exista 
há anos, foi a partir 
da pandemia e da im-

plementação da LGPD - que 
obriga as empresas atacadas 
e que tenham tido dados 
comprometidos a comuni-
carem o ocorrido - que este 
tipo de ataque chegou de vez 
ao conhecimento popular. 

A sua popularidade se dá 
por ser um tipo de método 
relativamente fácil, compa-
rado com outros de conse-
guir que a vítima efetue um 
alto pagamento (em cripto-
moedas) para o invasor, em 
grande parte das vezes por 
extorsão. Existe um número 
quase incalculável de ci-
bercriminosos, que em sua 
grande maioria, planejam 
em um primeiro momento a 
infecção do maior número de 
máquinas possível, até que 
se ache uma boa oportuni-
dade de se pedir um resgate. 

Por ‘uma boa oportuni-
dade’, entende-se que é a 
infecção de um servidor que 
contém dados e informações 
críticas que trariam enormes 
prejuízos caso a vítima fique 
sem acesso ao sistema. O 
ponto de partida dos ciber-
criminosos, para que possam 
maximizar a chance de fazer 
uma vítima, funciona de 
maneira descentralizada, 

Pesquisa realizada pela 
Global de Entretenimento e 
Mídia da PwC mostrou que 
apesar do impacto causado 
pela pandemia, o mercado 
de publicidade deve cres-
cer 6,7% em 2022. entre 
as áreas que se destacam 
na retomada, a publicidade 
digital aparece entre as mais 
procuradas. Segundo Fábio 
Luciano Schmitz, diretor de 
novos negócios da Seven 
Comunicação Total, agên-
cia que há 25 anos atua no 
mercado, a transformação 
digital impulsionou novas 
oportunidades do mercado 
publicitário. 

A possibilidade do cha-
mado data driven, ou seja, a 
gestão de dados e uso dessas 
informações estratégicas 
de navegação para direcio-
namento de campanhas, é 
uma delas. “Ainda temos um 
grande nicho para explorar 
na TV e na mídia externa em 
determinadas estratégias de 
comunicação. Mas é fato que 
nunca tivemos à disposição 
tantas informações precisas 
sobre o perfil do público 
atingido e suas preferências 
como agora, na era da Inter-
net”, avalia. 

A publicidade online ga-
nha espaço também por 
conta do crescimento ex-
ponencial de acesso ao 
universo online. Atualmen-
te, mais de 152 milhões de 
brasileiros possuem acesso 
à Internet, o que democra-
tizou também o acesso à 
informação e a descoberta 
de novos nichos para muitas 
empresas. E o crescimento 
do mercado publicitário 
deve reaquecer, especial-
mente neste meio. 

Os gastos com publicidade 
também devem aumentar 
6% até 2025 e o Brasil 
possui o maior mercado de 
publicidade na Internet da 
América Latina. “Hoje o bra-
sileiro passa cerca de quatro 
dias inteiros por semana 
conectado. Existe aí uma 
gama de possibilidades para 
que as marcas criem um 
relacionamento de proximi-
dade e de fidelização com o 
seu consumidor, através da 
criação de estratégias de 
comunicação que contem-
plem os diferentes formatos 
que o online nos permite 
explorar,” salienta o espe-
cialista. - Fonte: (https://
agenciaseven.com.br/).

Botnets: como esta ameaça 
invisível prejudica sua empresa

Ransomware, ou “sequestro de dados”, é o vírus/malware que tem gerado um tipo de cibercrime cada 
vez mais conhecido pelo brasileiro

é que hoje nossa internet 
está tomada por computa-
dores “zumbis”, infectados 
com alguma “botnet”. Um 
levantamento feito pela 
Abrahosting (Associação 
Brasileira das Empresas de 
Infraestrutura e Hospeda-
gem na Internet), apontou 
que chocantes 60% do tráfe-
go de dados nos provedores 
brasileiros eram de Botnets, 
sendo que 55% deste total - 
ou seja, pouco mais de 30% 
do tráfego - era composto de 
robôs maliciosos. 

Como gestor de uma em-
presa nacional de segurança 
da informação, me deparo 
constantemente com situ-
ações semelhantes ou até 
piores que esta quando 
analisamos os fluxo de dados 
que entram na rede das em-
presas. E a estimativa é que a 
situação piore cada vez mais. 

Diante deste cenário ca-
ótico, mitigar as brechas 
em todos os equipamentos 
ligados à rede empresarial é 
a única saída para proteger 
os dados de sua empresa, e 
também seus equipamentos 
profissionais e pessoais de 
serem invadidos, ou even-
tualmente também virarem 
“zumbis” à serviço do caos.

 
(*) - É diretor de negócios da BluePex, 
empresa especializada em segurança 

da informação e disponibilidade 
(www.bluepex.com.br).

O resultado de tudo isso é que hoje nossa internet está tomada 
por computadores “zumbis”, infectados com alguma “botnet”. 
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iniciando pelos seus com-
putadores para infectar 
outros que, por sua vez, são 
programados - sem que seu 
dono perceba - para usar a 
sua capacidade de processa-
mento para buscar brechas 
em outras máquinas. 

Estas, infectadas, também 
fazem o mesmo, em um 
processo que se torna expo-
nencial. Estes sistemas que 
fazem esta busca constante 
por outros computadores 
vulneráveis para conseguir 
infectar são chamados pelo 
mercado de “botnets”. Em 
campanhas mais direcio-
nadas, como os ataques a 
grandes varejistas ou órgãos 
públicos, os criminosos já 
têm um caminho traçado até 
o alvo e buscam brechas para 

invadir aquela rede.
O problema é que nesses 

ataques mais amadores, por 
vezes os próprios criminosos 
desistem da ação, ou por 
algum outro motivo, acabam 
perdendo o contato com 
as Botnets anteriormente 
distribuídas na internet. 
Enquanto isso, computado-
res infectados vão fazendo 
cada vez mais máquinas 
infectadas. Para se ter ideia, 
em alguns casos, uma dessas 
máquinas acaba tendo seu 
conteúdo “encriptado” e, ao 
pagar o resgate solicitado, 
não recebe as chaves para 
liberar os arquivos. Isso 
porque o “sequestrador” dos 
dados, simplesmente, aban-
donou aquela “campanha”.

O resultado de tudo isso 

Como as novas tecnologias 
afetam o setor jurídico

Precisamos resgatar no coração dos advogados essa 
paixão por inovar e buscar novos caminhos na busca 
pela justiça. Vivemos a época de ouro da advocacia, com 
oportunidades que nunca existiram. Devemos perceber 
que nesta quarta revolução industrial não existe “status 
quo” e que a velocidade das inovações é muito rápida e 
devemos nos adaptar. O advogado é e sempre será indis-
pensável, mas se você é um profissional que faz trabalho 
de máquina, vai ser substituído por uma. Veremos cada 
vez mais um direito fluido. 

O conjunto de demandas repetitivas, de menor impacto 
social, mais voltados a causas materiais possuem uma 
tendência de serem cada vez mais automatizadas.

A mesma mudança deve acontecer nos tribunais. Tere-
mos demandas mais complexas, que sempre precisarão 
de uma inteligência jurídica mais profunda. Então, o 
que vejo no tribunal do futuro é: demandas de menor 
impacto decididas pelas partes através da mediação e 
conciliação, e demandas de maior complexidade che-
gando aos tribunais.

Nos próximos anos vamos observar que os sistemas 
tecnológicos já serão criados e desenhados dentro dos 
princípios legais e éticos, impedindo o desrespeito às leis, 
viveremos a era do que chamo de Ética e Law by Design.

(*) - É advogado e presidente da Associação Brasileira de Lawtechs e 
Legaltechs (https://ab2l.org.br/).

DAPA Im
ages_CANVA

Publicidade: o que esperar 
do mercado de mídia

A sua empresa conhece as regras do 
ponto facultativo? A palavra “facultativo” 
indica algo que é opcional, que pode ser 
escolhido por alguém. Assim, o ponto fa-
cultativo indica dias em que o trabalho é 
opcional, ou seja, os empregadores podem 
escolher se seus funcionários deverão 
trabalhar ou não. 

O ponto facultativo geralmente acontece 
em datas próximas de feriados, como é o 
caso da segunda-feira de carnaval, como 
apresentamos anteriormente. Esses dias 
também são conhecidos como “emendas” 
de feriado.

Antes da Reforma Trabalhista entrar em 
vigor, o funcionário que fosse chamado 

para trabalhar nos dias de feriado ou aos 
domingos deveria receber o valor das horas 
trabalhadas em dobro. 

Agora, no entanto, as empresas não 
são obrigadas a pagar pelo dia trabalho 
com uma remuneração financeira, pois os 
funcionários podem fazer a compensação 
das horas trabalhadas através do banco 
de horas. Uma empresa pode pedir que 
o funcionário compareça ao serviço na 
sexta-feira Santa e folgue na segunda-feira 
seguinte, por exemplo. Tudo depende do 
acordo que será feito.

“É muito importante que as empresas 
tenham profundo conhecimento sobre as 
regras que envolvem o trabalho nos dias de 

feriado, pois esse tipo de situação abre es-
paço para muitos problemas nas empresas 
que não conhecem a lei”, comenta Thomas 
Carlsen, COO e co-fundador da mywork, 
startup especializada em controle de ponto 
online e gestão de departamento pessoal. 

“Um controle de ponto online é a melhor 
forma de organizar as escalas de trabalho 
durante feriados na sua organização, pois 
permite que as empresas acompanhem de 
perto o dia a dia de trabalho dos funcio-
nários, inclusive daqueles que costumam 
trabalhar nos feriados, como acontece em 
restaurantes, mercados, bares, etc”, afirma 
o executivo. Fonte e outras informações: 
(www.mywork.com.br).

Conheça as regras do feriado trabalhado
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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 11 de julho de 2022, às 09 horas
(“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343,
9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2021, acompanhados do parecer dos auditores independentes; 2) Apro-
var a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2021; 3) Aprovar a eleição dos
membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos
administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovar a emissão de
debêntures não conversíveis em ações pela Companhia; 2) Aprovar a inclusão de atividades no ob-
jeto social da Companhia; e 3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Participação na
Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração
emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante,
com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis
antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cum-
pram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração de-
verá ser depositada na sede social da Companhia, até às 09 horas do dia 07 de julho de 2022.

São Paulo, 01 de julho de 2022.
Tabajara Bertelli Costa - Presidente

Indelta Business Community S.A.
(Em Constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição
Data, hora, local: Aos 30 de Janeiro de 2020, às 14 horas, reuniu-se na Av. Paulista, nº 2421, Bairro Bela Vista, Cep. 01.311-300, neste município de São Paulo, estado de São Paulo. Presença: Indelta 
Participações e Negócios Ltda., pessoa jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ nº 35.905.096/0001-11, com sede na Avenida Paulista, nº 2421, 11º andar, Jardins, CEP: 01311-300, na Cidade de São 
Paulo - SP, neste ato representada por seus administradores Mark Lawrence Moran, brasileiro, economista, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG 
nº 174.705-35 SSP/SP e inscrito no CPF nº 127.687.688-20, residente e domiciliado na Rua Tavares Bastos, nº 68 - Apto. 152, Perdizes, CEP: 05012-020, São Paulo - SP; e Bruno Henrique de Azevedo 
Ferreira, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 24.790.823-X SSP/SP e inscrito no CPF nº 327.028.788-73, domiciliado na Av. Paulista 
nº 726, Conj. 1303, São Paulo - SP, CEP. 01310-100; e Alejandro Ernesto Branger Muscani, Venezuelano residente no Brasil, consultor, inscrito no CPF/MF sob nº 214.414.698-50 e no RNE nº V-193949-Com-
munity, com endereço na Rua Maranhão nº 500, Apt. 01, Higienópolis, CEP. 01.240-001, na cidade de São Paulo - SP; todos na qualidade de subscritores do capital social da empresa ora constituída. Convo-
cação: Dispensadas as formalidades de convocações, em razão da presença da totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, nos termos do §4º do art.124 da Lei nº 6.404/76. Composição da Mesa: 
Sr. Mark Lawrence Moran, Sr. Bruno Henrique de Azevedo Ferreira e Sr. Alejandro Ernesto Branger Muscani, todos já qualificados, os quais após o cumprimentos cordiais compuseram entre si, a mesa, 
sendo o Sr. Mark Lawrence Moran, convidado a presidir a presente sessão e o Sr. Bruno Henrique de Azevedo Ferreira, a secretariar, o que fora devidamente aceito. Ordem do Dia: 1) Constituição de uma 
Sociedade Anônima de capital fechado, que adotará o nome empresarial de Indelta Business Community S.A. e nome fantasia INDELTA; 2) Exame e aprovação do estatuto social da empresa Indelta Business 
Community S.A.; 3) Aprovar a subscrição e integralização do capital social; 4) Eleição dos membros da Diretoria; 5) Fixar remuneração do ano de 2020 para os Diretores; 6) Fixar remuneração para os futuros 
membros do Conselho de Administração; 7) Fixar o Diretor que representará a companhia perante a Receita Federal; 8) Aprovar o ESTATUTO SOCIAL da Companhia, para seu respectivo registro. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade: (1) Foi aprovada a constituição de uma Sociedade Anônima de capital fechado, 
nos termos da lei nº 6.404/76, denominada de Indelta Business Community S.A. e nome fantasia INDELTA, com sede na Avenida Paulista, nº 2421, 11º andar, Bela Vista, CEP: 01311-300, neste município de 
São Paulo, estado de São Paulo. (2) Foi aprovado o Estatuto Social constante no Anexo I, desta Ata, para reger a Companhia Indelta Business Community S.A, o qual será arquivado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo como anexo à ata desta Assembleia Geral de Constituição, a fim de que possa surtir os efeitos de fato e de direito. (3) O capital social subscrito é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), 
sendo integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, a soma de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o saldo remanescente de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) a ser integralizado até 31 de dezembro 
de 2020, e será representado por 1.000.000 (hum milhão) de ações, sendo 750.000 (setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, e 250.000 (duzentos e 
cinquenta mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, conforme anexo II (comprovante de depósito bancário). (4) Foram eleitos para compor a Diretoria para um mandato de 
3 (três) anos, os Senhores, que assumem seus mandatos pelo Termo de Posse em anexo: (4.1) Diretor Mark Lawrence Moran, brasileiro, economista, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.470.535 SSP/SP e inscrito no CPF nº 127.687.688-20, residente e domiciliado na Rua Tavares Bastos, nº 68 - Apto. 152, Perdizes, CEP: 05012-020, São 
Paulo - SP; (4.2) Diretor Bruno Henrique de Azevedo Ferreira, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 24.790.823-X SSP/SP e inscrito 
no CPF nº 327.028.788-73, domiciliado na Av. Paulista nº 726, Conj. 1303, São Paulo - SP, CEP. 01310-100; (4.3) Diretor Francisco José Varella Martinez, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comu-
nhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 7.601.380 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 764.416.368-91, residente e domiciliado na Rua Canário, nº 1.111, Apto. 42-B, Indianópolis, CEP 
04521-005, São Paulo - SP. (5) Fica destinado o valor total de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) para remuneração dos Diretores eleitos durante o ano de 2020, cuja distribuição mensal será fixada 
em ata de reunião da Diretoria. (6) A remuneração mensal dos futuros Conselheiros de Administração, quando eleitos e apossados, será de 10% (dez por cento) da remuneração de um Diretor para cada 
Conselheiro. (7) Fica esclarecido que o Diretor Mark Lawrence Moran, já qualificado, será o representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal, 
como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. Os eleitos são declarados empossados, ao tempo em que declaram, expressamente, que não estão impedidos de exercer a administra-
ção da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002). (8) Por fim, aprovam o ESTATUTO SOCIAL que regerá a companhia, que passa a fazer parte integrante desta ata com o seguinte teor: Estatuto Social 
- Indelta Business Community S.A. - I - Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Artigo 1º. A companhia girará sobre a denominação de Indelta Business Community S.A. como uma sociedade 
por ações, de capital fechado, regida por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º. A sociedade terá sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Paulista, nº 2421, 
11º andar, Bela Vista, CEP: 01311-300, podendo estabelecer, transferir e/ou encerrar filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes. Artigo 
3º. A sociedade terá por objeto social: Gestão de participações societárias (holdings); Holding de instituições não financeiras; Outras sociedades de participação, exceto holdings; Atividade de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em geral; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de desenvolvimento de negócios e mercados para empresas; Serviços combinados de 
escritório e apoio administrativo; Aluguel de espaços e mobílias corporativas; Eventos corporativos. Artigo 4º. O prazo de duração da sociedade será por prazo indeterminado. II - Capital Social e Ações: Artigo 
5º. O capital social subscrito será no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), sendo integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, a soma de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o saldo remanes-
cente de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) a ser integralizado até 31 de dezembro de 2020, e será representado por 1.000.000 (hum milhão) de ações, sendo 750.000 (setecentos e cinquenta mil) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: As ações representativas do capital são indivisíveis 
em relação à sociedade e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo: As ações preferenciais não terão direito a voto, porém terão prioridade no 
reembolso de capital e, ainda, prioridade no pagamento de haveres no caso de dissolução da Companhia. Artigo 6º. É assegurado a todo acionista o direito de preferência à subscrição de novas ações, na 
proporção de suas respectivas participações, bem como é garantida a conversão da opção de compra de ações preferenciais para os mutuários que são signatários do Contrato Privado de Mútuo Conversivel 
em Participação Societária, em quantidade proporcional ao valor pago. III - Administração: Artigo 7º. A sociedade será administrada por uma Diretoria. Para o primeiro mandato, a eleição dos Diretores se 
dará pelos próprios acionistas. À partir do segundo mandato, todos os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, podendo ser por ele destituídos a qualquer tempo. Artigo 8º. A Diretoria será 
composta por até 3 (três) membros, designados Diretores Executivos, acionistas ou não, domiciliados no País. Os diretores são os representantes legais da companhia, responsáveis principalmente pela sua 
administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro: O prazo de gestão dos Diretores será de 2 (dois) anos, facultada 
a sua reeleição nos termos do artigo 140 da Lei 6.404/76. Ao final de seus mandatos, os diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos novos diretores eleitos. Os Diretores serão investidos nos seus 
cargos mediante assinatura de termos de posse lavrados nos livros próprios. Parágrafo Segundo: No caso de vacância ou impedimento de cargo de Diretoria, os membros do Conselho de Administração reunir-
-se-ão nos 10 (dez) dias seguintes para designação de seu respectivo substituto, para completar o prazo de gestão do substituído. Parágrafo Terceiro: As procurações “ad-negotia” outorgadas pela sociedade 
terão prazo de validade determinado, não superior a 01 (hum) ano. As procurações da sociedade em processos administrativos ou judiciais poderão ter prazo de validade indeterminado. Parágrafo Quarto: Os 
sócios e os diretores são dispensados de apresentar garantias. Artigo 9º. A Diretoria tem poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, 
dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração. São obrigações da Diretoria: a. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia 
Geral; b. Submeter anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria; c. Propor ao Conselho de Administração, os orçamentos anuais e plurianuais 
da Companhia, os planos estratégicos e os programas de expansão e de investimentos da companhia; Parágrafo Primeiro: A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, sendo 
a reunião válida com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros. Parágrafo Segundo: Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas de Reunião da 
Diretoria e assinadas pelos diretores presentes. Parágrafo Terceiro: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, conselheiros, diretores, 
procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de 
terceiros. Parágrafo Quarto: Os Diretores, no exercício de suas funções na sociedade, poderão ter direito a uma remuneração fixada pela Assembleia Geral. Artigo 10º. Compete aos Diretores: a) dirigir, orientar 
e coordenar as atividades da Companhia; b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e c) representar a Companhia em juízo, ativa ou passivamente; d) a prestação de informações aos investidores. Artigo 
11º. Os Diretores Executivos sempre assinarão em conjunto de dois, para representação da Sociedade. A sociedade pode ser ainda, representada pela assinatura em conjunto de procuradores constituídos, 
desde que previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes nele contidos. Artigo 12º. A Sociedade deverá constituir, em até doze meses de sua criação, um Conselho de 
Administração, que será o órgão de deliberação colegiada da Companhia, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. 
Será constituído por no mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros, eleitos por Assembleia Geral Extraordinária, para mandatos de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: Os membros 
deste conselho serão empossados pela Assembleia Geral que os eleger mediante termo lavrado e assinado no Livro de Atas do Conselho de Administração. Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração 
reunir-se-á no mesmo dia de sua investidura para escolher o seu Presidente. Parágrafo Terceiro: As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por votos de conselheiros representando a maioria 
simples de seus membros, e, em caso de empate, o voto de minerva ficará a cargo do Presidente do Conselho, devidamente empossado. Parágrafo Quarto: Ao final de seus mandatos, os conselheiros perma-
necerão em suas funções até que os novos conselheiros tomem posse. Parágrafo Quinto: Uma vez constituído, ao Conselho de Administração compete o desempenho das funções atribuídas por lei bem como 
aprovar as seguintes matérias: a. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b. Eleger e destituir os Diretores da Companhia; c. Atribuir a cada Diretor suas respectivas funções; d. Deliberar sobre a 
convocação de Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou nos casos previstos em lei; e. Escolher e destituir Auditores independentes da Companhia; f. Apreciar o Relatório da Administração e as contas 
da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; g. Aprovar o orçamento anual da companhia, bem como as seguintes matérias: i. Propostas a potenciais clientes que prevejam faturamento 
em valores superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ano; ii. Propostas de compartilhamento de receitas, ou negócios similares; iii. Assunção de obrigações ou exoneração de terceiros de obrigações 
para com a companhia, inclusive prestação de garantias de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); iv. Estabelecimento de parcerias de negócios ou alianças comerciais em valor superior a R$ 100.000,00 
(cem mil reais); v. Alienação ou oneração de bens ou direitos cujo valor contábil seja superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e vi. Concessão de empréstimos, mútuos ou financiamentos ou a prestação 
de garantias reais ou fidejussórias a obrigações de terceiros, inclusive administradores e empregados. Artigo 13º. O Conselho de Administração deverá reunir-se ordinariamente 04 (quatro) vezes ao ano e 
extraordinariamente, quando convocado por qualquer de seus membros. Parágrafo Primeiro: A convocação de reuniões deverá ser com 5 (cinco) dias de antecedência, por escrito, com os assuntos que deverão 
ser discutidos. Considerar-se-á dispensada a convocação para reunião a que comparecer a totalidade dos conselheiros. Parágrafo Segundo: As reuniões do conselho deverão ter registro em forma de ata. O 
quórum para qualquer reunião será de no mínimo 4/5 (quatro quintos) dos membros, cabendo, no caso de empate na votação, ao Presidente do Conselho o voto de qualidade. Artigo 14º. Compete ao Presidente 
do Conselho de Administração: a) convocar a Assembleia Geral, sempre que deliberado pelo Conselho de Administração ou, excepcionalmente, por iniciativa própria, caso em que deverá comunicar a convoca-
ção, em seguida, aos demais conselheiros; b) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração; c) comunicar as datas das reuniões ordinárias e supervisionar os serviços administrativos do órgão; 
e d) transmitir as deliberações do Conselho à Diretoria e orientá-la em seu cumprimento. Artigo 15º. Ao Vice-Presidente do Conselho compete substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos ocasio-
nais e, em caso de vaga, substituí-lo até a data de eleição do novo titular. IV - Assembleia Geral Ordinária: Artigo 16º. A Assembleia Geral, convocada na forma da lei, reunir-se-á ordinariamente, nos 4 
(quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo único: A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta por um 
Presidente escolhido entre os acionistas presentes, o qual convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. Artigo 17º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela aprovação de acionis-
tas titulares de mais da metade do número de ações emitidas e em circulação, sendo necessária sua aprovação para as seguintes matérias: a. Quaisquer alterações do Estatuto Social; b. Criação de ações 
preferenciais; c. Transformação, fusão, cisão, incorporação, dissolução ou liquidação da companhia, bem como a adoção de procedimentos previstos na Lei nº 11.101/2005; d. Criação de partes beneficiárias, 
bônus de subscrição, debêntures, opções, ou a emissão de qualquer título ou valor mobiliário; e. Aumento ou redução de capital social; f. Alienação ou oneração de bens ou direitos, contabilizados como ativo 
permanente, que representem mais de 20% (vinte por cento) do total do ativo permanente; g. Alienação ou oneração de imóveis ou direitos a eles relativos; h. Alienação, cessão, transferência ou outorga de 
direitos de propriedade industrial ou direitos autorais; i. Investimentos em outras sociedades, através da subscrição de valores mobiliários ou qualquer outro tipo de negócio; j. Qualquer alteração de procedi-
mentos contábeis correntemente adotados; k. Celebração de acordos ou desistência de prosseguimento de processos judiciais em valores maiores do que R$ 100.000,00 (cem mil reais). V - Conselho Fiscal: 
Artigo 18º. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente se instalará e funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas assim o solicitarem, observadas as disposições legais aplicáveis. 
Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere e será composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, 
residentes no País. Parágrafo Segundo - O pedido de instalação e funcionamento do Conselho Fiscal será formulado à Assembleia Geral, a qual elegerá os seus membros, fixando-lhes a respectiva remuneração. 
Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho Fiscal exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária a que se seguir a eleição, permitida a reeleição. VI - Exercício Social, Balanço e Desti-
nação dos Lucros: Artigo 19º. O exercício social terá início em 1º de janeiro encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demonstrações 
financeiras exigidas pela legislação vigente. A sociedade poderá, a critério do Conselho de Administração, levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos inferiores, sendo autorizada a distribuição 
de dividendos intermediários. Parágrafo Primeiro - Do resultado do exercício, serão deduzidos, primeiramente, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda. Parágrafo Segundo - Do 
lucro líquido apurado serão destinados: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; (b) importâncias destinadas à constituição de 
reserva para contingências e reserva de lucros a realizar, caso assim seja deliberado pela Assembleia Geral e (c) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado, nos termos admitidos pela Lei nº 
6.404/76, em seu artigo 202, para pagamento aos acionistas a título de dividendo anual obrigatório. Parágrafo Terceiro - O saldo que se verificar será distribuído aos acionistas na proporção de suas ações ou 
destinado, no todo ou em parte, à conta de lucros acumulados, de acordo com deliberação dos sócios. VII - Dissolução: Artigo 20º. A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à Assembleia 
Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante. O Conselho Fiscal deverá funcionar durante a liquidação. VIII - Disposições Finais: Artigo 21º. As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas 
sobre o presente contrato serão resolvidas em conformidade com a legislação em vigor e outras disposições legais aplicáveis. Artigo 22º. Para dirimir todas as questões oriundas deste Estatuto Social, fica desde 
já eleito o Foro da Capital de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente, por 
encerrada a Assembleia, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas por todos os acionistas e Diretores da Com-
panhia. São Paulo - SP, 30 de Janeiro de 2020. Acionistas: Mark Lawrence Moran - Bruno Henrique de Azevedo Ferreira - Indelta Participações e Negócios Ltda.; Alejandro Ernesto Branger Muscani. 
Visto do Advogado: Caio Passos de Azevedo - OAB/SP 380.657. Jucesp sob NIRE nº 3530055493-1 em 27/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Estatuto Social - Indelta Business Community 
S.A. - I - Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Artigo 1º. A companhia girará sobre a denominação de Indelta Business Community S.A. como uma sociedade por ações, de capital fechado, regida 
por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º. A sociedade terá sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Paulista, nº 2421, 11º andar, Bela Vista, CEP: 01311-300, 
podendo estabelecer, transferir e/ou encerrar filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes. Artigo 3º. A sociedade terá por objeto social: 
Gestão de participações societárias (holdings); Holding de instituições não financeiras; Outras sociedades de participação, exceto holdings; Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de desenvolvimento de negócios e mercados para empresas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Aluguel de 
espaços e mobílias corporativas; Eventos corporativos. Artigo 4º. O prazo de duração da sociedade será por prazo indeterminado. II - Capital Social e Ações: Artigo 5º. O capital social subscrito será no valor de 
R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), sendo integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, a soma de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o saldo remanescente de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) 
a ser integralizado até 31 de dezembro de 2020, e será representado por 1.000.000 (hum milhão) de ações, sendo 750.000 (setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 
250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: As ações representativas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e cada ação ordinária 
confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo: As ações preferenciais não terão direito a voto, porém terão prioridade no reembolso de capital e, ainda, prioridade no 
pagamento de haveres no caso de dissolução da Companhia. Artigo 6º. É assegurado a todo acionista o direito de preferência à subscrição de novas ações, na proporção de suas respectivas participações, bem 
como é garantida a conversão da opção de compra de ações preferenciais para os mutuários que são signatários do Contrato Privado de Mútuo Conversível em Participação Societária, em quantidade 
proporcional ao valor pago. III - Administração: Artigo 7º. A sociedade será administrada por uma Diretoria. Para o primeiro mandato, a eleição dos Diretores se dará pelos próprios acionistas. À partir do segundo 
mandato, todos os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, podendo ser por ele destituídos a qualquer tempo. Artigo 8º. A Diretoria será composta por até 3 (três) membros, designados Diretores 
Executivos, acionistas ou não, domiciliados no País. Os diretores são os representantes legais da companhia, responsáveis principalmente pela sua administração cotidiana e pela implementação das políticas 
e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro: O prazo de gestão dos Diretores será de 2 (dois) anos, facultada a sua reeleição nos termos do artigo 140 da Lei 6.404/76. 
Ao final de seus mandatos, os diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos novos diretores eleitos. Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse lavrados 
nos livros próprios. Parágrafo Segundo: No caso de vacância ou impedimento de cargo de Diretoria, os membros do Conselho de Administração reunir-se-ão nos 10 (dez) dias seguintes para designação de seu 
respectivo substituto, para completar o prazo de gestão do substituído. Parágrafo Terceiro: As procurações “ad-negotia” outorgadas pela sociedade terão prazo de validade determinado, não superior a 01 (hum) 
ano. As procurações da sociedade em processos administrativos ou judiciais poderão ter prazo de validade indeterminado. Parágrafo Quarto: Os sócios e os diretores são dispensados de apresentar garantias. 
Artigo 9o.. A Diretoria tem poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração. 
São obrigações da Diretoria: a. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; b. Submeter anualmente, à apreciação do Conselho de 
Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria; c. Propor ao Conselho de Administração, os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos e os programas de 
expansão e de investimentos da companhia; Parágrafo Primeiro: A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, sendo a reunião válida com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
de seus membros. Parágrafo Segundo: Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas de Reunião da Diretoria e assinadas pelos diretores presentes. Parágrafo Terceiro: 
São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, conselheiros, diretores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas 
a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Parágrafo Quarto: Os Diretores, no exercício de suas funções 
na sociedade, poderão ter direito a uma remuneração fixada pela Assembleia Geral. Artigo 10º. Compete aos Diretores: a) dirigir, orientar e coordenar as atividades da Companhia; b) convocar e presidir as 
reuniões da Diretoria; e c) representar a Companhia em juízo, ativa ou passivamente; d) a prestação de informações aos investidores. Artigo 11º. Os Diretores Executivos sempre assinarão em conjunto de dois, 
para representação da Sociedade. A sociedade pode ser ainda, representada pela assinatura em conjunto de procuradores constituídos, desde que previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo 
com a extensão dos poderes nele contidos. Artigo 12º. A Sociedade deverá constituir até 31 de Dezembro de 2020, um Conselho de Administração, que será o órgão de deliberação colegiada da Companhia, 
responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. Será constituído por no mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros, 
eleitos por Assembleia Geral Extraordinária, para mandatos de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: Os membros deste conselho serão empossados pela Assembleia Geral que os eleger 
mediante termo lavrado e assinado no Livro de Atas do Conselho de Administração. Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração reunir-se-á no mesmo dia de sua investidura para escolher o seu Presidente. 
Parágrafo Terceiro: As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por votos de conselheiros representando a maioria simples de seus membros, e, em caso de empate, o voto de minerva ficará a 
cargo do Presidente do Conselho, devidamente empossado. Parágrafo Quarto: Ao final de seus mandatos, os conselheiros permanecerão em suas funções até que os novos conselheiros tomem posse. Parágrafo 
Quinto: Uma vez constituído, ao Conselho de Administração compete o desempenho das funções atribuídas por lei bem como aprovar as seguintes matérias: a. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
b. Eleger e destituir os Diretores da Companhia; c. Atribuir a cada Diretor suas respectivas funções; d. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou nos casos previstos em 
lei; e. Escolher e destituir Auditores independentes da Companhia; f. Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; g. Aprovar o orçamento 
anual da companhia, bem como as seguintes matérias: i. Propostas a potenciais clientes que prevejam faturamento em valores superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ano; ii. Propostas de com-
partilhamento de receitas, ou negócios similares; iii. Assunção de obrigações ou exoneração de terceiros de obrigações para com a companhia, inclusive prestação de garantias de valor superior a R$ 100.000,00 
(cem mil reais); iv. Estabelecimento de parcerias de negócios ou alianças comerciais em valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); v. Alienação ou oneração de bens ou direitos cujo valor contábil seja 
superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e vi. Concessão de empréstimos, mútuos ou financiamentos ou a prestação de garantias reais ou fidejussórias a obrigações de terceiros, inclusive administradores 
e empregados. Artigo 13º. O Conselho de Administração deverá reunir-se ordinariamente 04 (quatro) vezes ao ano e extraordinariamente, quando convocado por qualquer de seus membros. Parágrafo Primeiro: 
A convocação de reuniões deverá ser com 5 (cinco) dias de antecedência, por escrito, com os assuntos que deverão ser discutidos. Considerar-se-á dispensada a convocação para reunião a que comparecer a 
totalidade dos conselheiros. Parágrafo Segundo: As reuniões do conselho deverão ter registro em forma de ata. O quórum para qualquer reunião será de no mínimo 4/5 (quatro quintos) dos membros, cabendo, 
no caso de empate na votação, ao Presidente do Conselho o voto de qualidade. Artigo 14º. Compete ao Presidente do Conselho de Administração: a) convocar a Assembleia Geral, sempre que deliberado pelo 
Conselho de Administração ou, excepcionalmente, por iniciativa própria, caso em que deverá comunicar a convocação, em seguida, aos demais conselheiros; b) convocar e presidir as reuniões do Conselho de 
Administração; c) comunicar as datas das reuniões ordinárias e supervisionar os serviços administrativos do órgão; e d) transmitir as deliberações do Conselho à Diretoria e orientá-la em seu cumprimento. Artigo 
15º. Ao Vice-Presidente do Conselho compete substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos ocasionais e, em caso de vaga, substituí-lo até a data de eleição do novo titular. IV - Assembleia Geral 
Ordinária: Artigo 16º. A Assembleia Geral, convocada na forma da lei, reunir-se-á ordinariamente, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais o exigirem. Parágrafo único: A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta por um Presidente escolhido entre os acionistas presentes, o qual convidará um dos presentes para secretariar os 
trabalhos. Artigo 17º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela aprovação de acionistas titulares de mais da metade do número de ações emitidas e em circulação, sendo necessária sua apro-
vação para as seguintes matérias: a. Quaisquer alterações do Estatuto Social; b. Criação de ações preferenciais; c. Transformação, fusão, cisão, incorporação, dissolução ou liquidação da companhia, bem como 
a adoção de procedimentos previstos na Lei nº 11.101/2005; d. Criação de partes beneficiárias, bônus de subscrição, debêntures, opções, ou a emissão de qualquer título ou valor mobiliário; e. Aumento ou 
redução de capital social; f. Alienação ou oneração de bens ou direitos, contabilizados como ativo permanente, que representem mais de 20% (vinte por cento) do total do ativo permanente; g. Alienação ou 
oneração de imóveis ou direitos a eles relativos; h. Alienação, cessão, transferência ou outorga de direitos de propriedade industrial ou direitos autorais; i. Investimentos em outras sociedades, através da 
subscrição de valores mobiliários ou qualquer outro tipo de negócio; j. Qualquer alteração de procedimentos contábeis correntemente adotados; k. Celebração de acordos ou desistência de prosseguimento de 
processos judiciais em valores maiores do que R$ 100.000,00 (cem mil reais). V - Conselho Fiscal: Artigo 18º. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente se instalará e funcionará nos exercícios 
sociais em que os acionistas assim o solicitarem, observadas as disposições legais aplicáveis. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere e será 
composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no País. Parágrafo Segundo - O pedido de instalação e funcionamento do Conselho Fiscal será formulado à 
Assembleia Geral, a qual elegerá os seus membros, fixando-lhes a respectiva remuneração. Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho Fiscal exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária 
a que se seguir a eleição, permitida a reeleição. VI - Exercício Social, Balanço e Destinação dos Lucros: Artigo 19º. O exercício social terá início em 1º de janeiro encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada 
ano, quando será levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente. A sociedade poderá, a critério do Conselho de Administração, levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou em períodos inferiores, sendo autorizada a distribuição de dividendos intermediários. Parágrafo Primeiro - Do resultado do exercício, serão deduzidos, primeiramente, eventuais preju-
ízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda. Parágrafo Segundo - Do lucro líquido apurado serão destinados: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% 
(vinte por cento) do capital social; (b) importâncias destinadas à constituição de reserva para contingências e reserva de lucros a realizar, caso assim seja deliberado pela Assembleia Geral e (c) 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado, nos termos admitidos pela Lei nº 6.404/76, em seu artigo 202, para pagamento aos acionistas a título de dividendo anual obrigatório. Parágrafo Terceiro - O saldo 
que se verificar será distribuído aos acionistas na proporção de suas ações ou destinado, no todo ou em parte, à conta de lucros acumulados, de acordo com deliberação dos sócios. VII - Dissolução: Artigo 20º. 
A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante. O Conselho Fiscal deverá funcionar durante a liquidação. VIII - Dis-
posições Finais: Artigo 21º. As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão resolvidas em conformidade com a legislação em vigor e outras disposições legais aplicáveis. 
Artigo 22º. Para dirimir todas as questões oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Capital de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo-
-SP, 30 de Janeiro de 2020. Mark Lawrence Moran - Diretor Executivo; Bruno Henrique de Azevedo Ferreira - Diretor Executivo; Francisco José Varella Martinez - Diretor Executivo.
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No universo logístico do seg-

mento alimentício, a relação 
tempo e dinheiro tem ainda 
mais impacto nas receitas das 
empresas devido à perecibili-
dade. O controle para as ven-
das dos produtos mais antigos 
e prestes a vencer foi uma 
alternativa criada no segmento 
com objetivo de reduzir perdas 
com alimentos que envelhe-
ciam dentro de armazéns por 
conta de desequilíbrio entre 
produção, transporte e vendas.

Como alternativa a esse 
cenário, os produtos com vali-
dades curtas passaram a fazer 
parte dos catálogos de vendas 
para uma saída mais rápida. 
Porém, essa venda exclusiva de 
produtos com preços atrativos 
e descontos que chegam até a 
80% do valor original passou 
a ser um problema quando 
surge um mercado voltado a 
esse segmento.

Naturalmente, o público-alvo 
desse tipo de produto está 
localizado nos subúrbios e 
dentro de áreas conflagradas, 
como comunidades que sofrem 
influência do tráfico de drogas 
e possuem menor poder de 
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Em termos práticos, o 
metaverso faz uso de 
tecnologias de reali-

dade virtual e aumentada 
para que o usuário possa 
imergir nessa nova realidade 
do novo admirável mundo.

O filme Jogador nº1, diri-
gido por Steven Spielberg 
e inspirado no livro Ready 
Player One, de Ernest Cline, 
mostrou bem como isso fun-
cionaria lá em 2018, quando 
estreou no cinema.  A nar-
rativa se passa num mundo 
físico tão destruído que as 
pessoas escolhem viver den-
tro de seus consoles. Se você 
não viu esse filme, a nerd que 
habita em mim te convida a 
achar todas as referências e 
easter eggs do filme. 

Mas voltando ao foco, ele - 
em minha opinião - ilustra o 
que esperar do metaverso de 
alguma maneira. Um pouco 
mais à frente, no ano de 2019, 
nós vimos marcas como 
Louis Vuitton movimentar 
bilhões apenas com skins 
(nome dado às roupas no 
universo dos games) em jo-
gos como League of Legends. 
Hoje, já é mais comum ter 
artistas fazendo shows em 
jogos como o Fortnite. 

Exemplos não faltam. 
Temos os norte-americanos 
Travis Scott, com mais de 
14 milhões de fãs parti-
cipando do show, e o DJ 
Marshmellow, com mais de 
10 milhões. Meu sobrinho, 
inclusive, estava participan-
do do show do Emicida no 
Fortnite há algumas sema-
nas. Sempre na vanguarda, 

Uma das tendência futuras é o 
foco maior em buscas por voz.

Busca por voz é a 
tendência do metaverso 

e impacta no SEO
Metaverso é a palavra mais escutada e discutida nos últimos tempos, ou 
pelo menos, desde que Mark Zuckeberg divulgou que mudaria o nome de 
sua empresa para Meta
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o rapper é o primeiro artista 
brasileiro a se apresentar na 
plataforma.

Já ficou claro que o me-
taverso conta com eventos, 
desfiles, shows, produtos 
para os avatares e muito 
mais. O foco, acredito, seja 
uma nova forma de conexão 
social dentro de várias op-
ções de mundos e realidades 
virtuais. Mas o que isso re-
presenta para o universo do 
SEO? Uma das previsões de 
tendência de SEO para 2022, 
feita pelo nosso co-fundador, 
João Lee, é o foco maior em 
buscas por voz.

No cenário do metaverso, eu 
acredito que a tendência seja 
exatamente essa. Por mais 
que muitos óculos tenham 
diversas formas de teclado, 
a voz talvez seja o meio mais 
fácil para algumas pessoas 
buscarem seus desejos.

Mas, considerando que 
estamos falando em buscar 
algo através das nossas 
vozes, podemos pensar que 
as famosas palavras-chave 

de cauda longa - que defen-
demos há anos como uma 
das melhores maneiras de 
levar uma boa experiência 
ao consumidor - é a melhor 
estratégia para esse novo 
tipo de vivência e da adoção 
de boas práticas de SEO.

E é justamente aí que bri-
lhará o time de SEO. E, se por 
acaso, esse time tiver ajuda 
de um mecanismo que crie 
páginas para longtail key-
words de forma automática 
e escalável, melhor ainda. 
Mais do que nunca, devemos 
entregar a uma busca espe-
cífica um resultado a altura 
dessa especificação. E na 
voz, isso será mais evidente.

Outro aspecto importante 
a ser considerado diz res-
peito às assistentes de voz. 
Essas ferramentas ganharão 
ainda mais destaque com 
o metaverso, o que poderá 
impactar os buscadores e as 
métricas que usamos para 
medir desempenho. 

(*) - É Gerente de Marketing & Cultura 
da Simplex (https://simplex.live/).

Alimentos vencidos: o impacto 
desse comércio para a sociedade

compra. Por esse prisma, re-
alizar entregas nessas regiões 
oferecem maiores riscos às tri-
pulações e cargas e aos veículos, 
além da exposição das marcas, 
pois não há controles desses 
produtos após serem entregues 
aos estabelecimentos. 

Os vendedores, por sua vez, 
passaram a enxergar uma opor-
tunidade para driblar a falta 
de um preço competitivo e, 
com isso, esperam os produtos 
mudarem para a faixa de preço 
mais adequada para a realidade 
atual do país. Como resultado, 
os armazéns perdem giro de 
estoque e passam a ficar lota-
dos, aumentando os custos e o 
volume de veículos de cargas 
que passam a transitar com 
maior frequência em favelas, se 
tornando vulneráveis a aborda-
gens e, consequentemente, às 
perdas por roubos de cargas. 

Muitos compram para con-
sumo próprio, porém uma boa 
parte revende em trens urba-
nos e metrôs. Não há nada de 
errado em revender produtos 
com prazo de validade próximo 
a expirar, porém a falta de um 
olhar mais atento por parte das 
empresas produtoras é deixar 
de perceber a nocividade desse 

problema: muitos clientes es-
tão deixando de comprar de 
quem produz para comprar 
nesse mercado paralelo. 

A informalidade, nesse sen-
tido, inicia um ciclo que preju-
dica a grande massa de clien-
tes que compra com preços 
definidos pelas companhias, 
e as marcas, principalmente 
quando se trata de produtos 
frigorificados, que ficam expos-
tos e armazenados em condi-
ções inadequadas. O comércio 
formal sofre ao competir com 
a informalidade, uma vez que 
um paga impostos, que pesam 
no final das contas, enquanto o 
outro lado não sofre nenhum 
tipo de fiscalização. 

A conta não fecha e a médio 
prazo trará consequências da-
nosas nas áreas comerciais, que 
atualmente já estão reféns de 
descontos. É preocupante o ca-
minho que está sendo fomenta-
do por ausência crítica da forma 
como são tomadas decisões sem 
a avaliação das consequências 
das vendas de produtos com 
datas de vencimento próximas. 
Deixar de vender não é uma 
solução, mas limitar a venda é 
algo a ser pensado. 

O problema não trata so-
mente de escoar um estoque 
envelhecido, mas sim em 
pensar em não criar um ciclo 
vicioso que, no final das contas, 
será igual ou pior que os custos 
com incinerações ou descartes 
em aterros sanitários. Realizar 
acompanhamentos periódicos 
de estoques, influenciar ações 
de vendas e ter controles de 
previsibilidade são ações que 
reduzem a probabilidade de 
estoques envelhecerem e re-
duzem a exposição das marcas 
a esse comércio mais atrativo.

 
(*) - É consultor sênior na ICTS Securi-

ty, empresa de origem israelense que 
atua com consultoria e gerenciamento 

de operações em segurança.
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Quando se fala em mercado de trabalho, um dos temas mais sensíveis está no aproveitamento de profissionais mais maduros. 
E, como não poderia ser diferente, a área comercial também esbarra nesse debate, que envolve um conceito chamado 
“etarismo”, ou seja, a discriminação contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos associados à idade. 

Matéria de capa
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seletivos, quando profissionais com mais de 40, 50 anos não 
têm oportunidade sequer de participar. Há casos em que os 
algoritmos das plataformas de seleção de candidatos a uma 
vaga de emprego já descartam determinados perfis somente 
pelo critério da idade, ignorando o quanto a experiência 
daquela pessoa poderia contribuir para o desenvolvimento 
de toda a equipe.

 
Isso pode trazer consequências. Sem empregos que valo-

rizem suas jornadas e qualificações conquistadas ao longo 
dos anos, os profissionais mais velhos precisam se virar 
apenas com a aposentadoria ou aceitar trabalhos que não 
condizem com seu repertório - seja pelo tipo de atividade, 
pela remuneração ou pelas condições a que são submetidos. 

 
Jonas Carvalho salienta que “esta falta de equidade nas 

oportunidades faz com que os profissionais mais velhos se-
jam retirados do mercado em plena atividade, provocando 

São inúmeros os desafios, incluindo a busca por 
diferentes formas de motivação para profissionais 
que passam muitos anos na mesma área de atuação 

ou a dificuldade que esses indivíduos com mais idade 
encaram quando tentam iniciar ou retomar uma carreira 
na área comercial. 

Com base nisso, o coordenador de vendas do Atendimento 
Corporativo do Senac São Paulo, Jonas Rogério Carvalho, 
lista algumas das principais dúvidas sobre etarismo no se-
tor. São questionamentos que passam por antigos dilemas, 
como ser jovem demais para ser gestor ou ser mais velho 
do que uma função de campo poderia exigir.

 
Como identificar e combater os casos de etaris-

mo? - Este é um dos vários tipos de preconceito que ainda 
estão inseridos na sociedade. Ele pode se manifestar em 
atitudes individuais e até mesmo em políticas e práticas 
institucionais, em um movimento que acaba contribuindo 
com a perpetuação da discriminação etária. O curioso é 
que, embora o etarismo continue dando as caras, vivemos 
um tempo de melhora na expectativa de vida, estimada em 
76,8 anos para os brasileiros. 

Uma das consequências disso é um aumento na longe-
vidade - com manutenção da produtividade - das pessoas 
enquanto profissionais. O problema é que nem sempre esses 
trabalhadores mais velhos são bem recebidos em equipes 
mais jovens, principalmente em ambientes que exigem maior 
exposição à tecnologia e tomadas de decisão mais rápidas.

 
O etarismo, como qualquer outra modalidade de pre-

conceito, provoca diversas consequências para a vida das 
pessoas. Desde a falta de oportunidades de educação de 
qualidade até a dificuldade para encontrar bons empregos e 
alcançar crescimento profissional e estabilidade emocional. 
Só podemos reverter este cenário dando oportunidades 
iguais a todos, independentemente da idade, da cor da pele 
ou orientação sexual.

 
Ao olharmos especificamente para o etarismo, podemos 

perceber que ele se manifesta muitas vezes já nos processos 

problemas sociais muito sérios, que ficam evidentes quando 
observamos os públicos mais vulneráveis”. 

 
Como a área comercial lida com o etarismo? - Assim 

como em qualquer outra área profissional, o setor de vendas 
também convive diariamente com casos de etarismo, desde 
processos seletivos até os critérios usados para promoções 
a cargos mais importantes. 

Além disso, é comum usar a idade como fator para dizer 
que um vendedor não tem mais condições de exercer a ati-
vidade, pelo ritmo e pela suposta inadequação de linguagem 
com o público-alvo, ou para evitar que um jovem assuma 
um cargo de gestão por considerar a idade um impeditivo 
para uma função hierarquicamente superior.

 
“Quando levamos em consideração apenas a idade, não 

pensamos em quanto a diversidade geracional auxilia o 
desenvolvimento da área de vendas de uma empresa. Os 
vendedores mais seniores podem ajudar muito a compor 
equipes mais qualificadas, mostrando caminhos e atalhos 
para atingir as metas, servindo de referência para os mais 
jovens”, pontua o especialista.

 
Os desafios para manter a motivação a longo 

prazo e identificar perfis - Manter a automotivação é o 
segredo de carreiras mais longevas. A sensação de acordar 
pela manhã e se sentir desafiado positivamente pelo dia 
que está por vir é algo que deve ser trabalhado de forma 
permanente e que a área comercial depende desse espírito 
para que os vendedores consigam impactar o público e 
atingir as metas da empresa. 

 
Quando falamos de profissionais maduros que estão bus-

cando ingressar na área de vendas, o caminho certamente 
passará por desafios e aprendizados diários e, consequen-
temente, ter disposição para encará-los. Faz-se necessário, 
por exemplo, se manter atualizado em estudos e na literatura 
sobre o setor de vendas, além da abertura para se adaptar 
a novas linguagens e ao convívio com gerações diferentes.

 
Já quando voltamos ao dilema de ser velho ou jovem 

demais para uma função, primeiro devemos lembrar que 
esse problema não é algo exclusivo da realidade brasileira. 
É uma dúvida que paira sobre o mercado de trabalho global. 
E a resposta deveria ser simples: se fizermos uma análise 
só do profissional, de suas competências, experiências e 
resultados, não daremos importância apenas a idade, mas 
a uma análise mais qualificada. 

 
Em resumo, o perfil de um bom vendedor exige muita 

motivação e senso de perspectiva, olhar para o futuro, 
disciplina e perseverança, competências que independem 
da idade. Ao mesmo tempo, os líderes de vendas devem 
ter como principais características a ativação das equipes 
em busca de resultados, além da preocupação constante 
com a gestão de pessoas.

 
“O fato é que não existe uma receita pronta para bus-

carmos os melhores profissionais de vendas no mercado. 
Só temos uma certeza: a idade não pode influenciar nesta 
escolha. E é urgente que líderes e gestores tenham cada 
vez mais o cuidado para promover essa inclusão nos pro-
cessos seletivos e, posteriormente, treinar e desenvolver 
a equipe antes de pensar em trocar os colaboradores”, 
finaliza Carvalho. - Fonte e outras observações, acesse: 
(www.corporativo.sp.senac.br).
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A TI e as novas políticas 
estão acabando com o 

lobby dos cartórios

Os serviços notariais 
e de registro já 
estão sendo afetados 
pelas mudanças 
tecnológicas do atual 
contexto de economia 
do conhecimento

As inovações tecnológi-
cas sempre foram um 
fator fundamental para 

as transformações que marcam 
a evolução do sistema capita-
lista, o qual é caracterizado 
por uma sucessiva disputa 
concorrencial entre o velho, 
caracterizado pelos modelos 
dinâmicos, e o novo, cuja pauta 
é a inovação. Nesse contexto, 
toma lugar o processo da des-
truição criativa.

Ou seja, o agente econômico 
que não seguir buscando ino-
vação será destruído por novos 
produtos, métodos, processos 
e tecnologias que tornarão o 
agente incumbente obsoleto, 
levando-o à exclusão de mer-
cado. Com as atividades carto-
rárias não seria diferente. Os 
serviços notariais e de registro, 
os quais se relacionam com o 
sistema econômico, influen-
ciando decisões no mercado, 
já estão sendo afetados pelas 
mudanças tecnológicas. 

Uma das tecnologias associa-
das à transformação das ativi-
dades notariais e registrais é a 
Blockchain, que, por sinal, foi 
implementada recentemente 
pelo Colégio Notarial do Bra-
sil - Conselho Federal (CNB/
CF) por meio da plataforma 
e-Notariado. Nela é possível 
acessar escrituras públicas de 
compra e venda de imóveis, 
doação, partilha, inventário e 
união estável, por exemplo, as-
sim como assinar documentos 
eletronicamente e ter a firma 
reconhecida. 

Outra decisão recente, a 
nova Lei nº 14.382 de 2022, 
publicada em 27 de junho, dá 
eficácia ao Sistema Eletrônico 
dos Registros Públicos (Serp), 
o qual tem como função uni-
ficar os sistemas cartorários 
em todo território brasileiro 
com o objetivo de conceder 
consultas, registros e certidões 
de forma virtual e com um 
prazo reduzido. A Lei é apli-
cada em relações jurídicas que 
envolvam oficiais de registros 
públicos e aos usuários dos 
serviços de registros públicos. 

Com com sua implemen-
tação, se torna dispensável 
a impressão de certidões, as 

quais passarão a ser extraí-
das por meio eletrônico. Para 
garantir segurança jurídica, os 
critérios do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) devem 
ser respeitados, a exemplo 
da obrigatoriedade do uso 
de tecnologia que permite 
ao usuário a identificação de 
sua autenticidade. O Serp 
promete vantagens como a 
desburocratização. Outro 
benefício previsto é a rapidez 
no andamento das demandas, 
já que os cartórios se tornarão 
interconectados e os prazos 
tendem a ser reduzidos. 

As matrículas de imóveis 
passarão a ser emitidas em 
até quatro horas e os prazos 
de registro das escrituras de 
compra e venda sem cláusulas 
especiais, requerimentos de 
averbação de construção, can-
celamento de garantias, dentre 
outros, serão reduzidos para 
cinco dias úteis. Diante deste 
cenário, se torna inimaginável 
pensar que, ainda hoje, vive-
mos a espera de uma certidão 
por até 30 dias.

A questão a ser discutida 
daqui por diante é sobre o 
impacto financeiro promovido 
pelas novas tecnologias. Isso 
porque entendemos que deve 
haver a redução dos custos 
de transação de modo geral 
justamente porque, no Brasil, 
os custos estão diretamente 
associados às impressões 
e aos armazenamentos de 
documentos físicos. Todo 
esse movimento tecnológico 
defende a integração dos sis-
temas registrais. Mas é preciso 
entender qual a postura que 
será tomada pelos cartórios 
a respeito das reduções de 
custos - já que se mostra óbvia 
essa possibilidade. 

Os valores praticados em 
cartórios inviabilizam negocia-
ções e reduzem a circulação de 
riquezas no país. O Direito deve 
acompanhar a evolução da 
sociedade. Agentes notariais 
e registrais são particulares 
que contribuem com o poder 
público e, por isso, devem 
respaldo à soberania da Cons-
tituição. Logo, exige-se acom-
panhamento desses agentes a 
respeito do avanço tecnológico 
que a sociedade brasileira vem 
enfrentando, sob o risco de não 
mais serem vistos por meio de 
suas funções sociais, mas de se 
tornarem, de fato, obsoletos.

(*) - É presidente da Comissão de 
Direito Notarial e Registral da OAB/

CE, advogada especialista em 
imobiliário, societário e contratos.

Valeska Alves (*)

D - CX: Soluções e Tendências
A Track.co, startup especialista em indicadores de performance da 
Experiência do Cliente, promove a 6ª edição do CX Summit, maior e 
principal evento de CX da América Latina. O encontro de especialistas 
da área está marcado para os dias 16 e 17 de novembro. Investir em 
estratégias de relacionamento com o consumidor, é peça-chave para 
o sucesso de qualquer negócio. E o objetivo do encontro é fazer com 
que as empresas possam se inspirar nos cases de sucesso apresenta-
dos no evento e se conectem com outros profissionais e corporações 
que estão inovando com os seus clientes. Mais informações: (https://
cxsummit.com.br/).

E - Identidade Nacional
A Meta, companhia brasileira especializada em transformação di-
gital, desenvolveu em parceria com o Ministério da Justiça toda a 
tecnologia para a Carteira de Identidade Nacional (CIN). O objetivo 
será evitar fraudes, ao unificar a carteira de identidade em todos 
os estados. É a primeira etapa de uma série de ações que serão 
implementadas nos próximos meses, que trarão mais segurança e 
benefícios ao cidadão e permitirão integrações com outras bases 
de dados do Governo. A CIN passará a adotar o CPF como número 
de registro único. Com versão física e digital, a nova carteira de 
identidade permitirá a checagem dos dados do cidadão por QR 
Code, tecnologia que foi desenvolvida pela Meta.

F - Empreendedor do Ano
As inscrições para a 25ª edição do Programa Empreendedor do Ano 
Brasil estarão abertas até o próximo dia 15. Promovido pela EY Brasil, 
uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, o 
programa objetiva reconhecer o legado e o esforço de líderes em-
presariais que vêm gerando transformações significativas no mundo 
dos negócios, com impactos positivos para a sociedade. Criado em 
1986, o Programa Empreendedor do Ano (EOY) surgiu nos Estados 
Unidos. No Brasil, é realizado desde 1998, com mais de 300 executi-
vos brasileiros homenageados e reconhecidos pela EY desde então. 
Inscrições: (https://www.ey.com/pt_br/entrepreneur-of-the-year/
ey-entrepreneur-of-the-year-brazil).

A - Atendimento e Suporte
A pandemia mostrou a importância do atendimento ao cliente ao passo 
que evidenciou a precariedade do mesmo. Com isso, as empresas estão 
cada vez mais buscando por soluções eficientes, enquanto os profissio-
nais da área precisam se capacitar. Diante desse cenário, a Movidesk, 
empresa de tecnologia que disponibiliza o software de atendimento ao 
cliente mais completo do Brasil, anuncia o lançamento da Universidade 
Movidesk, uma plataforma educacional, 100% digital e gratuita, que 
disponibiliza cursos exclusivos sobre estratégias, metodologias e boas 
práticas de atendimento ao cliente. Mais informações e inscrições, no 
limk: (https://universidade.movidesk.com/collections?category=lide-
ranca-atendimento).

B - Bem-estar Animal
As tratativas técnicas para a construção de normas globais para o bem
-estar animal, e os impactos conjunturais desta tendência de mercado, 
estarão em pauta no Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura 
(SIAVS), maior evento dos setores do país, que acontece entre os dias 
9 e 11 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo. Além das oportu-
nidades de negócios, o evento será palco do maior congresso técnico 
do setor, com intensa programação e mais de 100 palestrantes. O peso 
político do evento é outro diferencial. São esperadas autoridades dos 
poderes executivos e legislativos nacionais e dos estados, ampliando o 
papel do evento como principal ponto de debate dos rumos dos setores. 
Confira a programação em: (www.siavs.com.br).

C - Pagamentos Instantâneos
A Remessa Online, plataforma de transferências internacionais, firmou 
parceria com a empresa britânica de tecnologia Modulr, fornecedora de 
serviços integrados de pagamentos digitais para o continente europeu. 
A união entre as empresas conecta a fintech brasileira aos sistemas 
de pagamentos instantâneos UK’s Faster Payments (Reino Unido) e 
Single Euro Payments Area (Zona do Euro). Com  histórico de 400 mil 
clientes atendidos, a empresa tem criado oportunidades para empresas 
e pessoas físicas estabelecerem relações comerciais, prestarem serviço 
para diferentes países, acessarem investimentos e realizarem sonhos, 
como morar e estudar no exterior. Outras informações: (https://www.
remessaonline.com.br/).

G - Encontro de Empreendedores
Nos próximos dias 22 e 23, no hotel Radisson Blu, em  Belo Horizonte, 
acontece o ‘Ufire Congress’, evento que reúne alguns dos maiores em-
preendedores do país. Eles revelarão a metodologia própria e exclusiva, 
que fez com que seus respectivos negócios se tornassem mais rentáveis, 
bem como exemplos de sucesso. Oportunidade única para empresários 
e gestores do setor fitness, principalmente aqueles que desejam virar 
a chave de seus negócios. O encontro é um meio prático e eficiente de 
reciclagem na forma de enxergar a gestão, o marketing e as vendas em uma 
empresa moderna. Mais informações e inscrições: (www.ufire.com.br).

H - Falando Dinheirês
Para auxiliar a manter uma vida financeira saudável e facilitar o enten-
dimento de palavras e expressões do universo financeiro, a Serasa lança 
o dicionário “Falando Dinheirês”. O glossário, com linguagem acessível 
e simplificada, foi elaborado por especialistas da Serasa e traduz cerca 
de 200 termos usados com frequência no noticiário econômico e no rela-
cionamento entre clientes e bancos. O dicionário explica, por exemplo, 
o significado de expressões como agente financeiro e pecúlio. Com um 
sistema de busca por ordem alfabética que facilita a localização do termo 
procurado, o dicionário está disponível gratuitamente no link: ((https://
ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/categories/360005506991).

I - Curta Duração
Entre os dias 18 a 28 de agosto, acontece a 33ª edição do Festival Inter-
nacional de Curtas de São Paulo, Curta Kinoforum. Reconhecido como 
um dos mais importantes eventos mundiais dedicados ao filme de curta 
duração, o festival este ano acontece de forma presencial e online, e tem 
como destaque um programa especial celebrando o centenário de nasci-
mento do cineasta Pier Paolo Pasolini. “Pelas Mãos de Pasolini” reúne cinco 
títulos, realizados entre 1960 e 2021. As obras trazem participações do 
diretor italiano como roteirista e narrador, ao lado de um curta brasileiro 
com inspiração pasoliniana e um episódio por ele dirigido para o longa 
“RoGoPaG – Relações Humanas”. Saiba mais: (https://kinoforum.org/).

J - Municípios Mineradores  
Nos dias 22 e 23 de agosto, no auditório do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo Horizonte, acontece quarta 
edição do Encontro Nacional dos Municípios Mineradores. Com o tema 
central “Por Dentro da Mineração”, o objetivo é conscientizar prefeitos, 
representantes das entidades mineradoras, funcionários públicos, se-
cretários municipais e fiscais de todo o país sobre o funcionamento da 
atividade mineradora, incluindo as fases de licenciamento, implantação,  
operação, comercialização e chegando até à exaustão. A programação e 
outras informações estarão disponíveis no site da AMIG nesta semana. 
Acompanhe em: (https://www.amig.org.br/).
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Segundo a pesquisa 
apurada pela Confe-
deração Nacional do 

Comércio (CNC), o indica-
dor apresentou crescimento 
em todos os meses de 2022, 
alcançando 80,2 pontos 
neste mês, acumulando um 
avanço de 10,1% no primeiro 
semestre do ano.

Apesar da melhora geral 
do indicador, os homens 
revelaram maior intenção 
de consumo do que as mu-
lheres, com uma diferença 
de 6,4 pontos. 

O aumento pode ser atri-
buído às medidas de suporte 
à renda e a uma avaliação 
mais positiva do mercado 
de trabalho. Destaque para 
o crescimento de 13,3 pon-
tos na intenção de consumo 
das famílias com ganhos 
até dez salários mínimos, 
que atingiu 77,3 pontos, 
em junho, fazendo com que 
elas se aproximassem mais 
da parcela de famílias com 

O aumento pode ser atribuído às medidas de suporte à renda e a 
uma avaliação mais positiva do mercado de trabalho.

Preços da indústria 
subiram 1,83% 
em maio

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede o preço 
dos produtos na saída das 
fábricas, registrou inflação de 
1,83% em maio deste ano. A 
taxa é inferior aos 2,08% de 
abril, mas superior ao 0,99% 
de maio de 2021. Segundo o 
IBGE, o IPP acumula taxas de 
9,06% no ano e de 19,15% em 
12 meses.

Em maio, 21 das 24 ativida-
des industriais pesquisadas re-
gistraram inflação, com desta-
que para indústrias extrativas 
(12,5%), refino de petróleo e 
biocombustíveis (2,8%), papel 
e celulose (4,96%) e metalur-
gia (2,05%). Os três únicos 
segmentos com queda de pre-
ços em maio foram máquinas 
e materiais elétricos (-0,27%), 
outros químicos (-1,31%) e 
limpeza e perfumaria (-2,53%).

Entre as quatro grandes ca-
tegorias econômicas da indús-
tria, a maior variação de preços 
veio dos bens intermediários, 
isto é, os insumos industrializa-
dos usados no setor produtivo 
(2,43%), seguidos pelos bens 
de capital, isto é, as máquinas e 
equipamentos usados no setor 
produtivo (2,04%), bens de 
consumo semi e não duráveis 
(0,80%) e bens de consumo 
duráveis (0,62%) (ABr).

Etiqueta indica diferença de conumo 
de até 30% entre produto.
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Intenção de Consumo das Famílias: o 
melhor junho desde o início da pandemia
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) superou, em junho, os resultados apresentados no mesmo 
mês de 2020 e 2021, durante o auge da pandemia

as constantes elevações dos 
juros desaceleraram o avan-
ço no indicador de Acesso 
ao Crédito, que continua 
positivo, mas com queda de 
2,7% no acumulado do ano.

Ao analisar o impacto da 
redução do desemprego 
nas intenções de consumo, 
pode-se perceber que os 
consumidores com menor 
grau de instrução, que não 
concluíram o segundo grau, 
estão mais confiantes. Se-
gundo a economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Catarina Carneiro, o Nível de 
Consumo Atual nesse grupo 
registrou o maior avanço 
anual, de 26% (57,3 pontos), 
enquanto na parcela que 
concluiu o segundo grau o 
crescimento foi de 14,3% 
(65,1). “Grande parte das 
vagas de trabalho abertas 
nos últimos meses foi para 
profissões de menor quali-
ficação”, explica (Gecom/
CNC).

ganhos acima de dez salários 
mínimos, que alcançou 94,3 
pontos.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, observa que 
esse movimento confirma o 
impacto positivo das ações 
de auxílio do governo. “As es-
colhas de consumo nas clas-
ses com rendas mais baixas 

são mais influenciadas pelas 
flutuações econômicas, por 
conta do orçamento familiar 
ser mais apertado”. O indi-
cador Emprego Atual foi o 
único no qual as famílias se 
mostraram satisfeitas, com 
107,4 pontos e com o grau de 
segurança no emprego mais 
alto desde abril de 2020. Já 

A partir de agora, to-
dos os refrigeradores que 
chegarem ao comércio 
brasileiro, fabricados na-
cionalmente ou importa-
dos, devem exibir a nova 
Etiqueta de Conservação 
de Energia Elétrica (Ence) 
do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro). A 
nova etiqueta traz três 
subclasses, indicando di-
ferença de consumo de até 
30% entre os produtos mais 
eficientes. 

Além disso, introduz um 
QR Code que, no primeiro 
momento, vai remeter o 
consumidor ao status do 
registro do refrigerador, 
“se ele está ativo, inativo, 
suspenso ou cancelado”. 
Segundo o chefe da Divisão 
de Verificação e Estudos 
Técnicos Científicos (Di-
vet) do instituto, Hércules 
Souza, “na verdade, tem 
que estar sempre ativo. 
Significa dizer que aquele 
refrigerador atende aos 
requisitos estabelecidos no 

Geladeiras devem exibir hoje nova 
etiqueta de eficiência energética

regulamento e tem liberação 
aprovada pelo Inmetro para 
ser comercializado no mer-
cado nacional”.

Hércules esclareceu que 
inicialmente, o QR Code vai 
fazer apenas o link com a pá-
gina de registro, e o próprio 
consumidor poderá conferir 
o status do registro daquele 
refrigerador. Essa é a no-
vidade que o Inmetro está 
implementando agora com 
a nova etiqueta. O chefe da 
Divet adiantou, entretanto, 
que existe um projeto em 
paralelo para dar robustez 

maior a esse QR Code.
A nova etiqueta para gela-

deiras introduz as subclas-
ses A+++, A++ e A+ para 
classificar os modelos que 
consomem, respectivamen-
te, menos 30%, 20% e 10% 
de energia do que o tradicio-
nal “A”. Com isso, o Inmetro 
pretende destacar para o 
consumidor qual o produto 
que realmente gasta menos 
energia e incentivar que a 
indústria adote novas tec-
nologias em seus produtos, 
para que se tornem mais 
eficientes (ABr).
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OpiniãO
O incrível poder da 

tecnologia nos negócios

Que a tecnologia tem 
mudado a forma de se 
trabalhar e de fazer 
negócio já não é mais 
novidade. 

É praticamente im-
possível pensar em 
empreender sem 

utilizar as facilidades que 
surgiram em decorrência 
das ferramentas que tem 
transformado e facilitado 
o dia a dia das pessoas. 
Com isso, vejo a tecnolo-
gia como um grande fator 
impulsionador do empre-
endedorismo.

Mas, empreender vai 
além de saber utilizar 
a tecnologia, é preciso 
direcioná-la de forma as-
sertiva, assim como o seu 
capital intelectual, para 
criar soluções capazes de 
resolver os problemas dos 
seus clientes. Portanto, a 
soma do empreendedoris-
mo e da tecnologia podem 
gerar resultados capazes de 
fazer com que sua empresa 
se destaque em seu meio 
de atuação.

Além dessa ferramenta 
ter modificado o comporta-
mento humano, ela tornou 
o acesso rápido e fácil ao 
conhecimento, de forma a 
simplificar a troca de infor-
mação e a quebrar as barrei-
ras da comunicação, além 
de ter diminuído os custos 
operacionais e, consequen-
temente, aumentando os 
ganhos na produtividade 
das empresas. 

Já com a escalabilidade, 
diferentemente de negó-
cios tradicionais e físicos, 
ela faz com que haja um 
crescimento na receita de 
forma desproporcional, 
agregando valor ao seu 
negócio e atendendo as 
demandas dos clientes, sem 
precisar aumentar expres-
sivamente os custos.

E se no passado você 
precisava de milhões para 
colocar um negócio de pé, 
isso mudou. Hoje, mui-
tas pessoas conseguem 
começar  um negóc io 
com pouco dinheiro, ou, 
literalmente, com nada, 
e faturar milhões. Está 
mais simples empreender. 
Não estou dizendo que é 
fácil, claro que não, até 
porque seus concorrentes 
também vão usar a tecno-
logia. Mas, comparando 
com alguns anos atrás, é 
transformador.

Já as redes sociais têm um 
poder absurdo como canal 
de distribuição e engaja-
mento e não demandam 
grandes investimentos para 
começar, descentralizando 
o "poder" de influência. É 

o caso dos influencers e 
criadores de conteúdo, que 
têm ganhado notoriedade e 
muito dinheiro através de 
redes sociais como: You-
tube, Instagram, TikTok, 
entre outros canais. 

Com poucos cliques e 
baixo nível de complexi-
bilidade, é possível criar 
posts, vídeos, interagir 
com milhares e/ou milhões 
de pessoas. E o melhor, 
essas ferramentas tornam 
esse mercado acessível, 
possibilitando a entrada 
de qualquer pessoa, que-
brando muitas barreiras, 
uma vez que o principal 
diferencial está em você e 
na conexão que você cria 
com a comunidade.

Hoje o Brasil tem um 
cenário mais propício para 
empreendedores, criado-
res de conteúdo e startups, 
em decorrência desses 
avanços tecnológicos. De 
acordo com os dados da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Software, a 
expectativa é que o setor de 
TI cresça 14% este ano no 
Brasil, com potencial para 
representar entre 2,5% 
e 3% dos investimentos 
globais em tecnologia da 
informação. 

Além disso, o país é o 2º 
maior utilizador de inter-
net no mundo, com cada 
brasileiro conectado por 
mais de 10 horas por dia, 
e o 2º em termos de redes 
sociais, com quase 4 horas, 
de acordo com o levanta-
mento da Sortlist. Desta 
forma, é inegável falar que 
o brasileiro é muito bem 
familiarizado com tecno-
logias no seu dia a dia. É 
possível dizer que quem 
está apenas no físico está 
perdendo oportunidades. 

Isso porque o empreen-
dedor conectado, expande 
o seu negócio, otimiza re-
cursos financeiros e torna a 
relação com o consumidor 
cada vez mais próxima, 
essa é a visão do futuro, 
uma vez que a empresa 
está no celular da pessoa 
que acessa e o olha várias 
vezes ao dia. É importante 
ser omnichannel, ou seja, 
marcar presença em vários 
canais, online e offline. 

Negligenciar o online 
pode ser um “tiro no pé”. 
Portanto, o sucesso de uma 
empresa depende de vários 
fatores, e estar presente 
nas redes sociais pode 
aumentar sua participação 
no mercado e tornar a sua 
empresa mais competitiva 
em um todo.

 
(*) - É cofundador da Start 

Empreendedor, edtech criada com 
o propósito de apoiar em todas as 
etapas da jornada de uma startup 
(https://startempreendedor.com/).

Fernando Senna (*)

O custo das baterias de carros 
elétricos merece atenção

Em tempos que os veículos elétricos parecem ser uma tendência irreversível, é oportuno discutir um ponto 
que deve ser objeto de atenção daqueles que possuem ou pretendem adquirir um veículo desse tipo.

André W. Breternitz (*) Vivaldo J. Breternitz (**)

Esse ponto é o custo de substitui-
ção da bateria, que todos sabem 
é bastante elevado; no final de 

2021, um finlandês, proprietário de 
um Tesla Model S, usou 30 quilos de 
dinamite para explodir o próprio carro, 
após descobrir que precisaria desem-
bolsar 20 mil euros (aproximadamente 
R$ 110 mil) para trocar as baterias do 
veículo – a notícia correu o mundo.

Para discutir o assunto, vamos tomar 
como exemplo um dos carros elétricos 
mais populares, o Volkswagen e-Golf, que 
já não está mais em produção. Sabemos 
que com o uso continuado de qualquer 
bateria, suas células passam por um 
processo de degradação e precisam ser 
substituídas; no caso do e-Golf modelo 
2017 ou 2018, essa troca custa cerca de 
US$ 24 mil, algo como R$ 110 mil.

A garantia desses veículos cobre a 
substituição da bateria, por um período 
de até oito anos, mas uma substituição 
completa não é a única solução: recon-
dicionar a bateria ou substituir apenas 
suas células defeituosas pode ser bem 
mais barato. Além disso, especialistas 
recomendam alguns cuidados, como 

Além disso, os preços das baterias 
vêm caindo, o que tornará menores os 
custos de substituição e de venda de 
carros novos. 

De qualquer forma, ainda não se deve 
comprar um carro elétrico por impulso 
– refletir é necessário. 

(*) André W. Breternitz, Especialista em Gestão de 
Seguros e Previdência pelo Mackenzie,  

é funcionário do Banco do Brasil.
(**) Vivaldo J. Breternitz, Doutor em Ciências  

pela USP, é professor, consultor e diretor  
do Fórum Brasileiro de Internet  

das Coisas.

não deixar a bateria descarregar com-
pletamente e usar carregadores rápidos 
apenas quando não houver alternativa. 

Mas há boas notícias acerca dos elé-
tricos: suas baterias, em média, durarão 
mais que os veículos que alimentam – é 
algo que acontece com os motores dos 
carros convencionais: sua durabilidade 
aumentou a ponto de hoje existirem 
pouquíssimas empresas de retífica de 
motores; no passado, a expectativa de 
durabilidade de um motor de Fusca 
era próxima dos cem mil quilômetros. 

kckate16_CANVA

News@TI
Razer adquire Interhaptics

@A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba 
de anunciar a aquisição de 100% das ações da Go Touch VR SAS, 

também conhecida como Interhaptics, a plataforma líder em desenvol-
vimento háptico para estúdios de jogos. Fundada em 2017, a Interhap-
tics tem como missão fornecer soluções táteis consistentes, realistas e 
imersivas para desenvolvedores de PC, consoles, dispositivos móveis 
e XR (extended reality). O acordo propiciará a esses desenvolvedores 
acesso facilitado a ferramentas essenciais para garantir qualidade, agili-
dade e implantação multiplataforma aos seus projetos. Após a aquisição 
pela Razer, o fundador e CEO da Interhaptics, Eric Vezzoli, se juntará à 
Razer como diretor associado de Experiências Hápticas. A Interhaptics 
continuará sendo uma empresa independente, mas estará intimamente 
integrada ao ecossistema da Razer (https://www.razer.com/).

Accountfy tem vagas abertas de negócios 
para a América Latina e em tecnologia

@O Accountfy, plataforma SaaS que facilita as atividades da gestão 
financeira, está com 11 oportunidades de emprego abertas para as 

áreas de tecnologia e negócios. Todas permitem o trabalho remoto de 
qualquer lugar do Brasil, incluindo as duas vagas para operações da Amé-
rica Latina: BDR (Business Development Representative) Brasil/Latam 
e Account Executive Brasil/Latam. Os outros cargos são: desenvolvedor 
Back End Java e Front End Angular, Engenheiro DevOps, Gerente de 
Desenvolvimento de Sistemas, Coordenador de Implantação de Sistemas 
(Onboarding), consultor de Implantação de Sistemas (Onboarding e de 
(FP&A) e analista de Projetos e Designer UI / UX (https://jobs.recrutei.
com.br/accountfy).

ricardosouza@netjen.com.br

Aprenda a produzir conteúdo sem precisar 
criar conteúdo

Uma das perguntas que eu mais respon-
do nas aulas e palestras é: “Guilherme, 
eu não sou criativo. Como produzir 
conteúdo?”.

Minha resposta é padrão:

— você não é Machado de Assis. Você 
não precisa ser criativo, ter um por-
tuguês incrível e nem mesmo “parar 
para pensar e produzir conteúdo”.

Falta de criatividade, falta de tempo e 
vergonha não podem ser desculpas para 
você não aparecer nas redes. E eu vou te 
explicar como superar essas limitações. 
Afinal, Marketing de Conteúdo é impor-
tantíssimo para alavancar as vendas e não 
pode ser delegado 100% para sua agência!

Naturalmente algumas pessoas tem 
mais aptidão na produção de conteúdo. 
Quem passou pela academia de jornalis-
mo, relações públicas, direito ou marke-
ting, em tese, tem mais facilidade do que 
dentistas e veterinários.

Mas as dicas que eu vou dar agora 
mudam tudo.

1) feito é melhor que perfeito: não 
espere ter o melhor cenário, a melhor 
iluminação, a melhor câmera, o melhor 
microfone. Isso não pode te atrasar. As 
pessoas gostam de ver vida real nas redes 
sociais.

2) “Eu tenho vergonha de apare-
cer”: você não precisa mostrar o rosto. 
Filmar em primeira pessoa ou usar 
conteúdo em texto funciona muito bem. 
Aos poucos você vai perdendo o medo 
de aparecer.

3) Defina o material Pilar: o Brasil 
é o país onde se consome conteúdo no 

metido por falta de uso de fio dental;

•  dicas de enxaguante bucal de acordo 
com cada tipo de dente;

•  quando você identificar em casa a 
dor de sensibilidade ou de uma coisa 
mais grave;

Fale, com uma linguagem simples, o que 
você mais sabe, o que você aprendeu e 
praticou a vida inteira.

Você não pode ter medo de falar o 
óbvio. Em uma palestra para Advogados 
na OAB semana passada, falei muito isso: 
advogado produz conteúdo para outros 
advogados. Marketeiro faz conteúdo para 
marketeiro. 

Um quer mostrar ser melhor que o 
outro é adivinhe…o cliente fica em se-
gundo plano.

O óbvio para você não é óbvio pra 
mim. Produzia conteúdo para quem vai 
comprar de você! E quem vai comprar 
não é técnico.

Siga Guilherme Dias no Instagram @
guilherme.diasg.

maior número de plataformas. Ou seja, 
o consumidor está em “todo lugar”. Ter 
conteúdos exclusivos para cada plataforma 
é praticamente impossível —, se você não 
tiver uma equipe grande e profissional.

A sacada aqui é definir o formato que 
você mais se identifica. A minha dica é 
vídeos longos no YouTube. Seja uma aula, 
um evento…10 minutos ou mais já é con-
teúdo suficiente.

Deste conteúdo derivam-se cortes para 
os outros canais: stories, reels, cards es-
táticos…

Um exemplo é o podcast que estou 
lançando. Ele será meu conteúdo pilar. 
Em poucos dias conto pra vocês como vai 
funcionar.

4) A mais importante de todas: pro-
duza sem produzir.

Falta de ideias, falta de criatividade…
esqueça tudo isso.

A sacada máxima é: documente, não crie. 
Como assim?

Documentar o que você faz é muito mais 
importante, é mais fácil, do que produzir 
conteúdo do zero. Veja alguns exemplos:

Dentista:
•  contar a história de um dente compro-
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Os usuários do PicPay 
agora vão poder comprar 
moedas estrangeiras, além 
de enviar e receber dinheiro 
de contas no exterior. Os no-
vos serviços são oferecidos 
em parceria com a Câmbio 
Online, empresa que faz 
parte da Frente Corretora 
de Câmbio. A nova funcio-
nalidade está sendo dis-
ponibilizada gradualmente 

para todos os usuários que 
têm cadastro completo no 
app e estará visível na aba 
Carteira, na opção “câmbio”. 
Os usuários poderão adqui-
rir papel moeda de mais de 
20 países com entrega por 
delivery ou saque em caixas 
ATM para dólar americano e 
euro, e pagar com o saldo em 
carteira, no cartão à vista ou 
parcelado.

Plataforma de câmbio e transferência 
internacional
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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

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

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 pretendente: FRANCISCO ANTÔNIO VIANA DA FONSÊCA, profissão: gráfico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Viana da Fonsêca e de Maria de Andrade 
dos Santos. A pretendente: MARIA NEIDE VIEIRA SANTOS, profissão: costureira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Macarani, BA, data-nascimento: 05/10/1967, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Izaias dos Santos e de Candida Vieira 
Lima.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DENIS LOuRENçO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/07/1998, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Marco Aurelio Menezes de Oliveira e de Rizoneide Maria 
Lourenço; A pretendente: MAyARA ALINE ELIAS SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/12/2000, do lar, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Marcelo Augusto da Silva e de Samanta Silva Elias.

O pretendente: LuCAS SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/10/2001, 
ajudante de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Jose Ailton Soares da Silva e de Elaine da Silva; A pretendente: NAyELE 
GOMES DE ARAújO, brasileira, solteira, nascida aos 20/11/2001, operadora de caixa, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Inaldo 
Joaquim de Araujo e de Josefa Gomes Ferreira.

O pretendente: MARCOS VINíCIuS PAuLO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 11/08/2000, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Francisco Assis dos Santos e de Josineide Paulo da Silva; A 
pretendente: NATALy SuELEM DE SOuzA ROhDEN, brasileira, solteira, nascida aos 
13/05/2004, do lar, natural de Porto Alegre - RS, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Marcos Roberto Rohden e de Raquel Santos de Souza.

O pretendente: GERSON FERREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/06/1981, segurança patrimonial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Artur Ferreira da Silva e de Edileusa Pereira de Santana; 
A pretendente: LuIzA DOS SANTOS ANDRADE, brasileira, divorciada, nascida aos 
31/01/1975, do lar, natural de Parnaíba - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Joaquim Gomes de Andrade e de Teresinha Maria de Jesus.

O pretendente: MANOEL DE ASSIS SALGADO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
26/12/1966, analista de suporte, natural de Santo Antônio do Grama - MG, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Manoel Pereira Salgado e de Amelia Hudson 
Salgado; A pretendente: APARECIDA DE FATIMA DA ROSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/06/1967, cabeleireira, natural de Faxinal - PR, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de João Leite da Rosa e de Minalda Barbosa da Rosa.

O pretendente: MIChAEL CEzAR DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/09/2000, 
treinador de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Luiz Cezar da Silva e de Arlete Cruz Abreu Silva; A pretendente: ANA 
CAROLINA SANTOS CERquEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 17/01/2001, trein-
adora de atendimento, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Valdir Gonçalves de Cerqueira e de Angela Souza Santos Cerqueira.

O pretendente: jOSé NIVALDO SANTANA GONçALVES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/10/1958, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ivo Nivaldo Gonçalves e de Eva Francisca Santana; A pretendente: 
PhILOMENA STAThOPOLOS, brasileira, divorciada, nascida aos 18/08/1963, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo 
Stathopolos e de Amelia Ribeiro Stathopolos.

O pretendente: WINICIuS DIAS GONçALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/05/1995, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Almerindo Ribeiro Gonçalves e de Maria da Gloria Dias Alves; A pretendente: 
SuELLEN MARTA DE MOuRA, brasileira, solteira, nascida aos 04/10/1992, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sebastião 
Roberto de Moura e de Elenice Marta Viriato de Moura.

O pretendente: VALDIVINO PEREIRA ROSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/02/1967, vendedor, natural de José Raydan - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de João Pereira de Oliveira e de Lindaura Pereira Rosa; A pretendente: 
LEILA CARVALhO CAMARGO ALVES, brasileira, viúva, nascida aos 01/05/1970, 
vendedora, natural de Nova América da Colina - PR, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de José Carvalho e de Santa Camargo Carvalho.

O pretendente: EDSON EVARISTO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/12/1971, ajudante geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Cirio Evaristo Santos e de Cecilia Maria Santos; A pretendente: MARIA 
DAS GRAçAS DA SILVA GONçALVES, brasileira, viúva, nascida aos 08/06/1971, 
vigilante, natural de Orobó - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Severino Manoel da Silva e de Maria Josefa da Conceição.

O pretendente: GEOVANE DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/08/1992, servente de obras, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Brito da Silva e de Leci dos Santos 
Silva; A pretendente: ThAySSA CAROLyNE SALES DA CuNhA, brasileira, 
solteira, nascida aos 20/12/2003, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edmilson Pereira da Cunha e de Ana Paula 
Sales da Cunha.

O pretendente: LuCAS OLIVEIRA MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/09/1994, metroviário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Carlos Martins e de Adriana Valéria Gonçalves Oliveira 
Martins; A pretendente: GLEICIANE DO NASCIMENTO SOuSA, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/04/1993, analista financeira, natural de Nova Russas - CE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco André de Sousa e de Carmen 
Melo do Nascimento.

O pretendente: LuCAS LIMA CARVALhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/02/1998, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Mauro França de Carvalho e de Maria Francinete Mendes Lima; 
A pretendente: GISLENE APARECIDA DE CASTRO, brasileira, solteira, nascida 
aos 12/08/1990, cabeleireira, natural de Divinolândia de Minas - MG, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eugênio Ferreira de Castro e de Ivanilda 
Romualdo de Castro.

O pretendente: FERNANDO DA COSTA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/07/1990, auxiliar financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Leonides dos Santos e de Helena da Costa Santos; A pretendente: 
KEyLA MARTINS DuARTE, brasileira, solteira, nascida aos 03/06/1999, estudante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Mauro 
Alves Duarte e de Lucia Alves Martins Duarte.

O pretendente: PAuLO hENRIquE DANTAS DOS ANjOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 05/09/1985, engenheiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Valter Tadeu dos Anjos e de Maria Iêda 
Dantas dos Anjos; A pretendente: BáRBARA DOS SANTOS MORAES, brasileira, 
solteira, nascida aos 09/12/1990, advogada, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Delmiro Carlos de Moraes e de Cleide 
Maria dos Santos.

O pretendente: DAuTO ANTONIO DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/05/1992, montador de divisórias, natural de Paramirim - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Milton Antonio de Souza e de Ana Rosa dos Santos Souza; 
A pretendente: PAMELA DE MORAIS, brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1996, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sidney 
Pedro de Morais e de Patricia Luiz de Morais.

Bruna Amaral Castro (*)

Segundo uma pesquisa 
da Forrester Research 
de 2020, em 65% das 

organizações, a TI não con-
segue concluir tudo aquilo 
que é pedido pelas áreas 
de negócios, por conta da 
grande demanda de proje-
tos. Neste mesmo ano eu 
também estava olhando para 
dentro de casa e precisava 
achar formas de melhorar.

O mais importante é que 
quando se assume a gestão 
de determinada área e en-
contra-se um cenário em 
que as tarefas são muito 
manuais, sem conexão 
com outros departamentos 
e os procedimentos estão 
escritos em documentos 
ou guardados na cabeça 
das pessoas, um alerta deve 
ser acionado para toda a 
organização. 

Logo pensamos na TI, mas 
que geralmente está ajudan-
do em projetos que envolvem 
demandas de clientes, o que 
torna muito difícil entrar na 
fila de priorização. Para sair 
dessa, ganhar autonomia 
para automatizar os fluxos da 
equipe e organizar a conexão 
entre departamentos, prazos 
e tarefas, muitos gestores 

Uma equipe bem estruturada deve funcionar sem a presença 
instrutiva da gestão.

Alberto Junior – Literare – Em nosso dia a dia, 
mesmo que não queiramos, sem perceber, estamos 
sempre a vender algo. Seja ideia; emoção; hábito ; 
coisas, etc.. O profissional de vendas, de qualquer 

produto que seja, tem a obrigação de posicionar-se adequa-
damente. Seja por educação ou por devoção. A obra desse 
mestre das vendas, tem o condão de ensinar o modo correto 
de vender e atingir o unicórnio das vendas: fidelizar o cliente. 
COUGATI – sem ilação ao dentifrício – são os passos que pro-
fissionais deverão seguir para obter o tão almejado sucesso. 
Prático, simples, objetivo, sem ofender o intelecto do leitor. 
Absolutamente factível.

Vendedor C.O.U.G.A.T.I.

Stania Morais, Elisangela Almeida, Andréia 
Roma e Tania Moura (Coords) – Leader – A  
Publisher Andréia, de maneira reiterada e bastan-
te eficaz, esmera-se em não somente homenagear 

mulheres que destacam-se em suas profissões e habilidades, 
antes, demonstra com riqueza de particularidades, como essas 
ilustres figuras – nesta edição, quarenta e duas -  atingiram o 
topo, deixando um verdadeiro legado que indubitavelmente 
lastreará a trajetória de muitas outras. Um necessário e valioso 

reconhecimento e congratulações à iniciativa da Editora.

Mulheres Nas Finanças – Vol I

Alessandra El Far – Unesp – A professora an-
tropóloga realizou eficiente e aprofundada pesquisa 
para elaborar essa obra de rara magnitude. Faz o 
leitor viajar e “vivenciar” ambientes, movimentos e 
atitudes sociais, algumas furtivas, tais como namoros 

desejados, nem sempre permitidos. Imaginem bilhetes sendo 
trocados nos cantos de ruas escuras, ou por vassalos de con-
fiança, através de flores. O significado das flores, com linguajar 
próprio, a partir duma França do  século XIX, chegando ao 
Brasil, particularmente com a vinda da Corte Portuguesa ao 
Rio de Janeiro, é simplesmente encantador. Trata-se de um 
brilhante trabalho que quase é empanado por um pequeno 
lapso de impressão predominantemente nas consoantes “st”. 
Deve ser lido por pessoas apaixonadas por histórias de épocas, 
botânica – no final há um interessante glossário – e ou por 
jovens e adultos que busquem o prazer em uma literatura de 
altíssimo nível. Imperdível

A Linguagem Sentimental 
das Flores

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Automatização de processos: 
o que todo gestor precisa saber
Quando pensamos em automatização de processos, logo nos vem à cabeça aquele grupo multidisciplinar 
colando post its nas paredes e as longas e intermináveis reuniões de mapeamento. Mas diferente disso, 
já existem outras maneiras muito mais efetivas. Vou explicar como

de custos. O mais importante 
é que o low-code cumpre a 
sua missão em curto prazo. 
No caso do resort, a redução 
de custos operacionais che-
gou a 5% em apenas 6 meses.

O resultado é a otimização, 
integração e conexão destes 
fluxos com as demais áreas 
da empresa, com prazos 
definidos de maneira trans-
parente e menos retrabalho.  
Além de responsabilidades 
claras, menos tempo de 
treinamento, controle de 
lead time, de produtividade 
e claro, conseguir fazer a 
gestão da empresa. Nada 
funciona sem gestão.

Uma equipe bem estru-
turada deve funcionar sem 
a presença instrutiva da 
gestão. Por isso, desacelere 
a sua rotina e organize a sua 
equipe. Dê estrutura para 
que as instruções sejam cla-
ras e os processos funcionem 
de forma orquestrada. Para 
chegar nesse ponto, utilize o 
poder da tecnologia low-co-
de, escolha um citizen deve-
loper, aproveite a autonomia 
para automatizar processos 
e mãos na massa! 

(*) - É Business Product Manager da 
Zeev, empresa que fornece softwares 

com tecnologia low-code 
(https://zeev.it/).
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têm usado uma nova tecno-
logia, o low-code. 

A tecnologia low-code 
trouxe um novo termo cha-
mado Citizen Developer, 
traduzindo para o português 
significa desenvolvedor cida-
dão. Na prática, ele é o cola-
borador que faz parte da sua 
equipe e não tem formação 
em tecnologia da informa-
ção e desenvolvimento de 
sistemas. Porém,  consegue 
liderar a implementação da 
solução, pois o low-code 
possibilita a automatização 
de processos com pouco ou 
até mesmo nenhum uso de 
códigos. 

Neste momento você deve 
estar pensando “ninguém 

tem tempo para isso”. Não 
tem mesmo. Porque a falta 
de organização e retrabalho 
nos processos gera a sen-
sação que estamos sempre 
trabalhando com o limite da 
capacidade da equipe. Mas, 
a partir do momento em 
que você se permite parar, 
organizar, conectar depar-
tamentos e automatizar 
processos e tarefas, tudo se 
torna mais fácil. 

Exemplos não faltam para 
mostrar a efetividade da 
tecnologia em qualquer área. 
De um hotel que está tendo 
problemas com processos 
financeiros, a uma empresa 
de mineração que identificou 
gargalos no departamento 

A produção global de aço é responsável 
por 7% das emissões de gases de efeito 
estufa. Entre as alternativas existentes, que 
visam uma manufatura mais sustentável e 
o alcance de metas Net-Zero, a reciclagem 
de sucata ferrosa em fornos elétricos a arco 
(EAF) é um caminho comprovado para 
descarbonizar a produção da matéria-prima, 
sem perda de qualidade. 

Além disso, será responsável por 38% do 
aço produzido até 2050: é o que aponta o 
estudo do Boston Consulting Group (BCG) 
“Greener Steel, Greener Mining”. O relatório 
aponta a reciclagem como uma das soluções 
que ajudaria a indústria da mineração a 
diminuir as emissões de gases do Escopo 
3, que atualmente representam 90% das 
emissões do setor. 

Ao expandir sua oferta de metais com 
baixo teor de carbono, como é o caso da 
sucata, as mineradoras podem incentivar 
o início de um “mercado circular” de ferro 
nas próximas décadas. Para Arthur Ramos, 
Diretor Executivo e Sócio do BCG Brasil, o 
reuso de sucata ferrosa traz vantagens que 
vão além da redução de GEE. 

“O aço é uma matéria-prima que pode ser 
reciclada infinitas vezes. Essa é uma oportu-
nidade para os fornecedores da commodity 
de expandirem seus portfólios e, ao mesmo 
tempo, diminuírem suas emissões de carbo-
no - algo que é esperado pelo mercado para 

atingir as metas globais de Net-Zero”, diz o 
executivo, ao se referir à cobrança feita pela 
coalizão de gestores de ativos europeus, o 
Institutional Investors Group on Climate 
Change, que em 2021 acusou a indústria si-
derúrgica de não estabelecer compromissos 
firmes de redução de poluentes. 

Conforme o estudo, é necessária uma 
compreensão profunda dos subsegmentos 
da cadeia de valor da sucata ferrosa para 
desenvolver uma estratégia de utilização 
rentável e construir um modelo de negócios 
concreto, passível de investimento. Como a 
indústria de sucata é bastante fragmentada, 
ela também pode obter crescimento de va-
lor, aumentando a transparência e abrindo 
uma nova fonte de receita, ao dar uma 
nova finalidade para produtos que seriam 
descartados e gerariam ainda mais poluição. 

O BCG ressalta que, embora seja pro-
missora, a reciclagem não resolverá todos 
os problemas da indústria de mineração. 
Apesar de gerar muito menos CO2, a 
quantidade de sucata ferrosa disponível 
não é tão abundante e, por isso, não poderá 
substituir totalmente a produção de ferro. 
Outras soluções apontadas pelo BCG são 
a captura, utilização e armazenagem de 
carbono, e a transição de altos-fornos para 
fornos elétricos. 

A opção de reutilizar o carbono emitido na 
produção de aço em processos industriais é 

bastante discutida globalmente, mas é uma 
ideia ainda imatura. A armazenagem do CO2 
requer formações geológicas específicas 
e limitadas, que permitam que o gás seja 
bombeado e retido no subsolo. Além da 
tecnologia para o procedimento precisar 
de avanços, o método enfrenta resistência 
pública em muitas regiões, que não querem 
permitir as operações em seus territórios. 

A substituição dos altos-fornos e fornos 
básicos de oxigênio (BOFs) de uma side-
rúrgica para produção de redução direta de 
ferro (DRI) e fornos elétricos a arco (EAF) 
é uma opção já amadurecida. As instalações 
de produção de DRI funcionam com gás 
natural e, eventualmente, usarão hidrogênio 
verde, podendo reduzir as emissões de 33 
a 55% em comparação com a produção de 
altos-fornos e BOFs, levando em conside-
ração os Escopos 1, 2 e 3 de GEE. 

Mais de 100 milhões de toneladas de pro-
dução DRI-EAF, com gás natural, já estão 
em funcionamento em todo o mundo. “A 
solução para o Net-Zero na indústria do aço 
envolverá uma combinação de todas as três 
alternativas. A indústria como um todo tem 
um claro incentivo para descarbonizarem a 
produção do aço, e quanto antes começarem 
a colocar investimentos e ações em prática, 
terão recursos cada vez mais valiosos no 
longo prazo”, finaliza Arthur. - Fonte e mais 
informações: (https://www.bcg.com).

Reciclagem ferrosa será responsável por 38% do aço produzido em 2050
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