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Ele é considerado um setor estratégico para o sucesso de um negócio 
ou de uma instituição. Trata-se do Marketing, através do qual cada 
empresa busca conhecer o público para o qual destinará seu produto 
ou serviço, bem como sua concorrência.   

Marketing: saiba mais sobre a área de atuação 
e o perfil profissional
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As empresas de comércio eletrônico presenciaram um grande crescimento 
de pedidos durante a pandemia, devido às restrições para as lojas físicas. A 
preocupação e interesse com entregas mais rápidas e manuseio mais seguro 
dos produtos aumentou por conta nessas entregas. Por conta disso, um termo 
que ganhou força nos últimos anos é entrega de última milha (em inglês, last 
mile delivery), que não é apenas um truque de marketing para atrair clientes, 
e sim uma real necessidade tanto para gigantes do comércio eletrônico, quanto 
para pequenas empresas de comércio eletrônico.  

Logística de última milha impulsiona  
crescimento do comércio eletrônico

Utilizada no mundo inteiro, seja para fins de segurança pública ou 
privada, a tecnologia de reconhecimento facial por meio da inteligência 
artificial veio para ficar.    

Monitoramento facial vale a pena?

É ponto pacífico que, no mundo de hoje, focar apenas no operacional 
e entregar um trabalho bem-feito não é suficiente.    

Melhore o relacionamento com o seu 
cliente no escritório de contabilidade
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Algoritmo: mocinho ou vilão da Era Digital?
De acordo com o report da 'We Are 
Social e da Hootsuite', o Instagram 
já é a 3ª rede social mais usada no 
Brasil em 2022, com cerca de 122 
milhões de usuários. 

No ranking mundial, os brasileiros só 
perdem para os Estados Unidos no 

índice de pessoas ativas nesta rede social. 

Além disso, segundo um levantamento 
da Opinion Box, 58% dos usuários já com-
praram algum produto indicado por um 
influenciador e 55% já usou o aplicativo 
para conversar com empresas. Tudo isso 
evidencia um fato: o Marketing Digital 
deixou de ser apenas um diferencial e se 
tornou uma requisito para que empresas 
ou profissionais de diferentes segmentos 
consigam crescer. 

No entanto, uma coisa que causa dúvi-
das diárias e até receio em quem precisa 
utilizar as redes sociais para vender ou 
criar credibilidade é o famoso algoritmo. 
Afinal, ele está ali para ajudar ou atrapalhar 
os negócios?

As mudanças causadas pela pan-
demia - O estrategista e especialista 
em Marketing Digital, Fábio Pontes (*), 
conta que, com a pandemia da Covid-19, 
diversas marcas perceberam que não era 
necessário apenas ter uma interface de 
usuário conveniente e criar conteúdo para 
atrair os usuários a consumir seu produto. 

Eles perceberam que também seria 
importante obter uma forma original para 
cativar e prender a atenção do público. A 
princípio, eles viram que uma das melhores 
maneiras de fazer isso era trabalhar com 
YouTubers, devido ao número crescente 
de pessoas consumindo vídeos curtos, 
muitas vezes sem nexo, para entreteni-
mento rápido. 

Nesse momento, a guerra estava travada. 
Fábio destaca que, em meio ao isolamento 
social, o TikTok se tornou uma "febre'' ainda 
maior do que já estava se tornando. Isso 
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não só pelo formato de vídeos curtos, mas 
pela forma dinâmica de criar conteúdo com 
reações, parcerias - as chamadas “collabs” 
- e pelo bom alinhamento com a indústria 
fonográfica.

Porém, apesar de tudo isso, o Instagram 
ainda era o lugar para ser reconhecido 
como influenciador (agora, chamados de 
“embaixadores”). Então, o mais prático era 
criar conteúdo usando todas as ferramentas 
do TikTok e repostar no Instagram.

A estratégia do Instagram - Fábio 
explica que para lidar com a concorrência, 
foi necessário limitar o alcance orgânico de 
vídeos com marcas d’água de outras plata-
formas. E isso não funcionou muito bem. 
Como o TikTok cresceu em popularidade ao 
longo do tempo, o Instagram decidiu fazer 
um esforço extra para manter os usuários 
na plataforma. 

Eles iniciaram o formato de IGTV. Mas a 
verdade é que os usuários não tiveram mui-
tos resultados com isso. Já no ano passado, 
com o crescimento do reels, foi possível 
observar que o Instagram se tornou mais 
dinâmico, ou seja, uma espécie de TikTok. 
A rede até afirmou que não era mais um 
aplicativo de compartilhamento de fotos. 

Porém, o que todas essas ações têm 
em comum? Nenhum deles realmente se 
concentra nos criadores de conteúdo ou 
em sua experiência com a plataforma. Era, 
basicamente, fazer apenas aquilo que o 
concorrente já estava fazendo - mais do 
mesmo - e usar o nome da marca para 
ficar no topo.

Novos tempos - Fábio ressalta que, 
em poucos anos, os tempos mudaram. 
Não estamos em 2018 e essa estratégia 
já não está mais funcionando. Depois de 
finalmente entender isso, o Instagram de-
cidiu atualizar seu algoritmo para priorizar 
os conteúdos originais. Apesar de parecer 
ser um pequeno passo para o Instagram, 
por outro lado é uma grande mudança 
para o mercado.

Isso também é um bom termômetro para 
ver se a maioria dos vídeos estão sendo 
editados fora da plataforma, o que significa 
que as ferramentas de edição do Instagram 
devem ser aprimoradas. Portanto, pode-
mos esperar alguns anúncios relacionados 
a essa nova atualização do algoritmo. Muito 
provavelmente, teremos mudanças ainda 
maiores em um futuro próximo.

(Fonte: Fábio Pontes é CEO da FP.Consulting  
(@fp.consulting).
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Curso gratuito para mulheres, em São Paulo, 
ensina a desenvolver sites e aplicativos

@Mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica 
podem se inscrever até dia 21 de julho para o curso de pro-

gramação “Java Full Stack Jr”. Além de ensinar as participantes 
como desenvolver sites de e-commerce, aplicativos para celular 
e redes sociais, o curso inclui questões comportamentais e pre-
paratórias para a busca por emprego, com o apoio psicológico 
e social. As inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.
ly/3O0hhVU. Com 44 vagas, o curso tem duração de três meses e 
é oferecido pela ONG Generation Brasil e pela empresa McKinsey 
& Company – que pretende contratar alguns talentos ao final do 
curso. As aulas são online, ao vivo, das 8h às 17h, para alunas 
moradoras na cidade de São Paulo ou em um raio de até 130 
km da capital paulista. As candidatas às vagas devem ter mais 
de 18 anos, ensino médio completo e interesse pelo mundo da 
tecnologia.     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

ADEQuAção à LGPD: DIfErENCIAL CoMPEtItIvo 
PArA DESENvoLvIMENto DE SoftWArE     Leia na página 4

ENgAjADA E ADEQuADA à LEgIsLAçãO

Foto: news.delta

Delta: em direção a um futuro sustentável 
A Delta está encomendando o maior modelo da família MAX, 

o 737-10, que começará a ser entregue em 2025. A aeronave 
será equipada com os motores LEAP-1B de nova geração fa-
bricados pela CFM International, uma empresa de propriedade 
conjunta da GE e da Safran Aircraft Engines. A aeronave será 
de 20% a 30% mais eficiente, em termos de combustível, em 
comparação com os aviões que serão substituídos, tornando o 
acordo um passo importante na jornada da Delta em direção a 
um futuro sustentável para a aviação. Quase um terço dos 182 
assentos da aeronave serão assentos premium, com 20 clien-
tes na First Class, 33 na Delta Comfort+ e 129 na Main Cabin.     

 Leia a coluna completa na página 5
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Insumo da Coronavac
O Instituto Butantan vai importar 

8 mil litros do insumo farmacêutico 
ativo (IFA) para a produção do imu-
nizante autorizado para crianças de 
3 e 4 anos, quantidade  suficiente 
para a fabricação de 10 milhões de 
doses. A decisão foi tomada para dar 
início à ampliação da imunização 
de crianças nessa faixa etária em 
todos os municípios do estado de 
São Paulo. No mês de agosto as 
doses estarão disponíveis (ABr). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-07-2022/?swcfpc=1
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https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/como-desenvolver-relacoes-de-confianca-entre-lider-e-equipe-no-modelo-hibrido-de-trabalho/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/monitoramento-facial-vale-a-pena/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/melhore-o-relacionamento-com-o-seu-cliente-no-escritorio-de-contabilidade/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marketing-saiba-mais-sobre-a-area-de-atuacao-e-o-perfil-profissional/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/logistica-de-ultima-milha-impulsiona-crescimento-do-comercio-eletronico/?swcfpc=1


www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira 21 de julho de 20222

Investir em renda 
fixa e captar recursos 

para financiar 
investimentos

A inflação tem 
assombrado os 
mercados financeiros, 
principalmente 
pela pouca clareza 
quanto à volta para os 
níveis estabilizados e 
regulares 

A probabilidade de 
fecharmos 2022 com 
IPCA acima de 10% 

ao ano vem ganhando rele-
vância, ratificando as pers-
pectivas de continuidade de 
aumento das taxas de juros 
por aqui. E na natureza dos 
principais causadores dessa 
relevante degradação da 
percepção de risco, a in-
certeza quanto ao prazo de 
solução não é animadora. 

Falamos de uma guerra 
que pode se estender inde-
finidamente, de uma pande-
mia que volta a trazer danos 
à economia chinesa, além do 
recorrente risco de elevação 
da taxa de juros americanos. 
Nenhum desses fatores têm 
data certa para ser solucio-
nado. A guerra, mesmo que 
com o desejado fim, manterá 
efeitos das fortes sanções, 
com impactos nos preços de 
importantes commodities. 

O lockdown na China por 
conta da Covid impacta for-
temente suas exportações, 
levando a preços pressiona-
dos ao redor do mundo. Nos 
Estados Unidos, a inflação 
alta, que já ultrapassa os 
3% no acumulado e tem 
perspectivas de ultrapas-
sar os 6% ao fim de 2022, 
junto com o baixo nível de 
desemprego e crescimento 
deverão manter forte pres-
são sobre elevação da taxa 
de juros.

No Brasil, apesar da in-
flação continuar crescente, 
principalmente devido ao 
preço de energia, petróleo 
e commodities, a atividade 
econômica vem surpreen-
dendo. Esse fato acabou 
permitindo previsões mais 
otimistas em relação ao 
PIB e à geração de novos 
empregos, principalmente 
nos setores de serviço e de 
varejo. Desse modo, as taxas 
de desemprego já transitam 
em níveis anteriores aos da 
pandemia.

O mercado de renda fixa 
brasileiro continua forte, 
com muitas emissões de 
dívida privada já realizadas 
esse ano e um pipeline ro-
busto de novas emissões, 
que devem ocorrer no 

segundo semestre. Os in-
vestidores estão buscando 
as boas rentabilidades que 
o mercado de juros está 
proporcionando com o 
aumento da Selic, hoje em 
12,75% e com viés de alta na 
próxima reunião do Copom.

Diferentemente de outros 
anos de eleição, nos quais 
vimos empresas acessando 
o mercado preponderante-
mente no primeiro semes-
tre, devido à incerteza do 
investidor quanto à defini-
ção política para tomar a 
decisão sobre onde alocar 
seu capital, o ano de 2022 
parece trazer um compor-
tamento distinto. Questões 
políticas parecem mitigadas 
pela notória independência 
do Banco Central, que dá 
sinais de que fará o que for 
preciso para trazer a infla-
ção para o centro da meta. 

Esse é o primeiro ano, des-
de 1989, que os juros estão 
subindo em um ano de elei-
ção presidencial. Em abril, 
os fundos de investimentos 
aumentaram alocação em 
títulos de dívida corporativa 
em aproximadamente R$ 34 
bilhões. Somente em debên-
tures, houve um aumento 
de alocação de R$ 8 bilhões 
(aumento acumulado de 
R$22 bilhões em 2022), o 
que reflete o bom momento 
do mercado de dívida. O 
contraponto desse movi-
mento positivo da renda 
fixa está na renda variável 
e em multimercados, que 
tiveram resgates líquidos de 
R$38 bilhões e R$58 bilhões, 
respectivamente.

O cenário anterior de ta-
xas de juros reais negativas 
“empurrou” investidores 
para renda variável, viabili-
zando um importante avan-
ço de IPOs em 2020/2021, 
momento em que os fundos 
de renda fixa sofriam resga-
tes seguidos.

A conjuntura mudou. 
Hoje vemos um movimento 
contrário com os recursos 
migrando de multimerca-
dos e renda variável para o 
mercado de renda fixa. 

Há uma maior dificuldade 
dos IPOs voltarem no curto 
prazo. A saída das empresas, 
ao menos por enquanto, é 
captar a um custo maior 
na renda fixa. As apostas 
na retomada do mercado 
acionário ficam para 2023 
em diante, principalmente 
em setores e companhias 
novas.

(*) - É economista e sócio da BeeCap 
(https://bee-cap.com/).

Luciano Camargo Neves (*)

Cartas de referência são importantes aliadas dos can-
didatos às vagas de empregos. Elas funcionam de forma 
complementar ao currículo, comprovam experiência e 
habilidades interpessoais e, com isso, aumentam a credi-
bilidade do candidato e sua chance de ser contratado. No 
mundo corporativo, é comum que um trabalhador, quando 
demitido sem justa causa, solicite para a antiga empresa 
uma carta de referência. 

Para as empresas, a prática é antiga, mas ainda existem 
algumas dúvidas em relação ao tema. Por isso, é impor-
tante saber o que a lei diz sobre o assunto e a IOB, smart 
tech que une conteúdo e tecnologia para potencializar 
empresas e escritórios de contabilidade, com mais de 
130 mil clientes, destaca alguns pontos importantes para 
ajudar nesta tarefa. O que é?

É importante entender a diferença entre carta de refe-
rência e carta de recomendação. Na primeira, a empresa 
confirma quais as atividades e o cargo que o trabalhador 
exerceu, além de apontar a inexistência de objeções sobre 
o trabalho. Já na carta de recomendação, a companhia res-
salta as qualidades do ex-colaborador, como por exemplo, 
seu bom comportamento profissional, que diz respeito ao 
cumprimento de horários e de normas e o relacionamento 
com os colegas. Esse documento pode inclusive sugerir a 
contratação do candidato.

A lei obriga fornecer carta de referência? - Na legislação 
brasileira, não existem dispositivos legais que obriguem 
as empresas a fornecer uma carta de referência. A emis-
são do documento é voluntária e algumas companhias 
costumam solicitar a sua apresentação na intenção de 
traçar um perfil do futuro empregado. Porém, da mesma 
forma que o empregador não é obrigado a conceder, o 
trabalhador não é obrigado a apresentá-la, em algumas 
categorias profissionais, acordos coletivos sugerem a 
concessão da carta de referência nas rescisões contra-
tuais sem justa causa.

O que fazer em caso de conduta inadequada do traba-
lhador? - É contra a lei divulgar qualquer informação que 
possa ferir a imagem das pessoas. E, mesmo que o antigo 
empregado tenha tido alguma conduta inadequada ou 
até mesmo ilegal, havendo provas ou não, nem a empre-
sa, tampouco ex-colegas e ex-gestores, podem repassar 

Na carta de recomendação, a companhia ressalta as 
qualidades do ex-colaborador, como por exemplo, seu bom 

comportamento profissional.

Uma projeção da As-
sociação Brasileira 
do Varejo, revela que 

as vendas no setor devem 
aumentar 12%, em compara-
ção com os primeiros meses 
do ano.

“Essas datas são muito 
importantes para o setor do 
varejo. O mercado brasileiro 
está em constante mudança 
e novos varejistas e comer-
ciantes chegam, ou seja, é 
preciso inovar e acompanhar 
essas tendências para agra-
dar ao público e gerar mais 
lucros para a empresa”, afir-
ma Marina Ballester, Líder de 
Experiência do Cliente da 
Loja Integrada, plataforma 
para criação de lojas virtuais 
mais popular do país, com 
mais de 2,5 milhões de lojas 
criadas

Para ajudar comerciantes, 
Marina separou algumas di-
cas para vender mais nessas 
datas e fidelizar clientes.
 1) Produza conteú-

do para as redes 
sociais - Com uma 
nova geração de com-
pradores, que prefere 
comprar no conforto 
de casa, para otimizar 
tempo e economizar, 
investir em conteúdo 
para internet além 

Como atrair o público e faturar 
alto nas datas sazonais

Este segundo semestre terá algumas datas que serão importantes para o varejo, entre elas, o Dia dos 
Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal

perfil e é essencial se 
adaptar ao mercado 
atual. Algumas formas 
de pagamento que 
você pode oferecer 
em sua loja são: cartão 
de crédito de diversas 
bandeiras, cartão de 
débito, transferência, 
boleto bancário e pix. 
Com diversas possi-
bilidades a chance de 
conversão é maior.

 4) Treine a equipe - Com 
a volta do varejo pre-
sencial, é primordial 
uma equipe qualificada 
e bem treinada para 
atender aos consumi-
dores. Os funcionários 
precisam garantir para 
o cliente que ele está 
levando a melhor op-
ção e que atenda todas 
as suas necessidades, 
para isso é funda-
mental que o time 
tenha conhecimento 
sobre o produto, tire 
as dúvidas e depois 
da compra efetuada 
faça o pós-venda e 
pergunte se realmente 
aquele item atendeu às 
expectativas. - Fonte 
e outras informações: 
(https://lojaintegrada.
com.br/).
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de aumentar o en-
gajamento da marca 
gera mais lucro para 
a empresa. Estude seu 
público e quais são 
os produtos que eles 
mais consomem, as-
sim você saberá quais 
devem ser postados, 
mas não se esqueça 
de deixar destacado 
na descrição do Insta-
gram e do Facebook o 
direcionamento para a 
loja virtual.

 2) Crie promoções - 
Aproveite datas sazo-
nais para fazer promo-
ções e girar o estoque. 
Muitos produtos ficam 
encalhados durante 
um longo período, 

nesse caso o vende-
dor pode criar kits 
com itens similares 
com um preço justo 
ou oferecer outra 
mercadoria que se 
complementa. Fora 
isso, para os compra-
dores mais frequentes 
forneça descontos e 
benefícios para ele 
usar na loja. 

 3) Ofereça diversas 
opções de pagamen-
to - Para atrair mais 
o público não basta 
pensar apenas nos 
produtos, é necessá-
rio dar opções para o 
consumidor na hora 
de fazer o pagamento. 
Cada cliente tem um 

É preciso inovar e acompanhar essas tendências para agradar o 
público e gerar mais lucros para a empresa.

Cartas de referência e recomendação: 
o que diz a legislação?

estes dados adiante. Segundo a Constituição Federal, 
são “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas”. E, ainda, está assegurado o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente da 
violação desse direito.

Atenção com as redes sociais - Vale ressaltar que mensa-
gens em aplicativos de conversa e em redes sociais podem 
servir como provas em uma eventual ação de violação da 
privacidade do trabalhador. Caso o ex-funcionário com-
prove que sua antiga empresa compartilhou informações 
prejudiciais com outros empregadores, este poderá ajuizar 
uma ação por danos morais. São válidos: telefonemas, 
conversas pelo WhatsApp, e-mails e comentários nas 
redes sociais. 

“A legislação brasileira é muito clara com relação ao 
direito à privacidade do trabalhador e é muito importante 
que as empresas tenham cuidado na hora de emitir uma 
carta de referência ou recomendação. Na dúvida, é impor-
tante buscar ajuda de um profissional especializado em 
direito trabalhista”, afirma Mariza Machado, consultora 
trabalhista da IOB. - Fonte e outras informações, acesse: 
(https://www.iobonline.com.br/).
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Tiago Machado (*)

Ao longo de qualquer processo de 
contratação, os gestores de RH buscam 
reunir o máximo possível de informa-
ções relevantes sobre os candidatos. 

A questão é que os métodos tradicio-
nais de conhecer os candidatos, como 
análise de currículos e entrevistas, 
muitas vezes não fornecem as melho-
res e mais detalhadas informações. A 
aplicação da tecnologia nos processos 
seletivos ajuda os líderes a acertarem 
nas contratações, tornando a escolha 
para cada função muito mais afinada 
à cultura organizacional e às necessi-
dades do respectivo departamento. 

É a tecnologia que irá apontar “ca-
minhos novos”, trazendo insights para 
olhares viciados de dentro de cada 
companhia. O recrutamento produzi-

do com base em assessment pode ser 
um diferencial para gestores de RH, 
empresas e candidatos. 

Os testes estão entre os meios mais 
precisos de prever o desempenho 
(tanto soft quanto hard skills), pois 
podem determinar objetivamente 
até que ponto um candidato possui o 
conhecimento da função e as habili-
dades para ter um bom desempenho 
no cargo que irá ocupar.

Porém, o uso de testes tem causado 
grandes reclamações de candidatos, o 
que pode ser comprovado por diver-
sas postagens feitas em redes sociais 
como o LinkedIn, por exemplo. Um 
levantamento recente, encomendado 
por um jornal de grande circulação, 
apontou que 30% dos candidatos 
aptos para uma vaga sequer realizam 

essas provas. 
E mais: antes de chegar nessa etapa, as 

empresas já perdem, aproximadamente, 
20% dos profissionais disponíveis, que 
não são pré-selecionados por falta de in-
formações no currículo disponibilizado. 
Mas por que isso acontece? 

Os RHs estão usando tecnologias 
para a contratação e produzindo 
questionários para fazer a filtragem de 
candidatos, porém, isso tem irritado 
muito os participantes de processos 
seletivos, pois, além de cansativos, 
bons postulantes estão sendo deixados 
de lado, devido a critérios subjetivos 
e tempo inadequado para o devido 
preenchimento. Isso gera grandes 
malefícios para a marca empregadora, 
em especial, no que tange a busca por 
vagas de alta competitividade. 

O uso desta tecnologia deve contri-
buir para que as seleções sejam mais 
justas, e baseadas nas reais qualifi-
cações de cada candidato, porém, o 
mau uso da ferramenta tem feito com 
que profissionais aderentes às vagas 
desistam no meio do caminho. Com 
a Inteligência Artificial (IA) inserida 
no processo é possível tornar esse 
momento mais enxuto e objetivo. 
Empresas que passam do ponto, 
exageram nos questionários, tem a 
credibilidade de suas vagas criticada 
em redes sociais e perfis profissionais. 

A tecnologia é uma ferramenta 
que deve contribuir para tornar os 
processos seletivos mais simples, 
transparentes, justos e igualitários, na 
ótica do candidato. O uso desta tec-
nologia contribui para que as seleções 

sejam mais justas, e baseadas nas reais 
qualificações de cada candidato, pois, 
permitem às empresas, entre outras 
coisas, processarem grandes volumes 
de informação para tomar decisões 
mais rápidas e assertivas. 

A Inteligência Artificial possui uma 
capacidade exploratória de dados 
extremamente poderosa, baseada 
apenas na análise dos currículos e 
sua produtividade garante que todo 
currículo recebido seja avaliado. A 
aplicação de IA pode trazer resultados 
de alto impacto para os RHs. Quando 
aplicado especialmente à contratação 
pode ser um grande diferencial na 
estratégia das corporações.

 
(*) - É CEO da Rocketmat, especializada em 

soluções de inteligência artificial para a área 
de Recursos Humanos.

Tecnologia para processos seletivos: escolha a certa ou use com moderação



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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira 21 de julho de 2022
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Rodrigo Totino (*) e 
Ediene Alencar (**)

Quando a autoridade 
fiscal entende que 
houve equívoco no 

recolhimento de tributo, 
surge o auto de infração 
que pode ser discutido em 
âmbito administrativo. É 
importante frisar que há 
um momento específico 
para essa discussão, o que, 
com a devida assessoria 
jurídica, facilita a defesa 
na chamada fase admi-
nistrativa. 

Agir no momento de 
recebimento do auto da 
infração pode gerar eco-
nomia tanto monetária, 
quanto de tempo. É im-
portante destacar que 
grande parte dos tributos 
devidos pelas empresas 
brasileiras segue o lança-
mento por homologação. 
Nesse procedimento, cabe 
à empresa apurar o tributo 
devido, informá-lo ao Fis-
co e realizar o pagamento. 
De sua parte, cabe ao Fis-

Agir no momento de recebimento do auto da infração pode gerar 
economia tanto monetária, quanto de tempo.

Lucia Camargo Nunes (*)
Novos BMW Série 3 e X1 brasileiros confirmados 

A BMW confirmou que a planta de Araquari, em Santa 
Catarina, vai produzir as novas gerações da Série 3 e do 
X1. Engenheiros brasileiros apoiaram o desenvolvimento 
global dos veículos. 

“Com 50% de participação do mercado premium em 
junho, antecipamos este anúncio de forma a agradecer 
a preferência dos clientes e a valorizar os cerca de 1.000 
colaboradores que temos no país”, afirmou Aksel Krieger, 
CEO e presidente do BMW Group Brasil.  “Os modelos 
BMW Série 3 e X1 possuem mais de 25% do mercado 
total de automóveis premium do país”, disse o executivo.

Os dois modelos foram apresentados ao mercado euro-
peu há apenas 2 meses. Enquanto o sedã terá fabricação 
iniciada em setembro, a do X1 ainda não foi anunciada. A 
produção nacional faz parte dos investimentos anunciados 
no final do ano passado de R$ 500 milhões no Brasil. 

Além do Série 3 e X1, o complexo em Santa Catarina 
ainda produz os SUVs X3 e X4. 

bmw

Novo bmw serie 3.

O que muda no Série 3 e no X1
Por fora, o novo sedã recebeu atualizações em faróis, 

para-choque e grade frontal. A maior novidade está no 
painel: o quadro de instrumentos (14,9”) e a central 
multimídia (12,3”) estão integrados, com as telas em uma 
ampla moldura flutuante.

Sob o capô, o Série 3 deve manter as atuais motorizações, 
já que os executivos descartaram, por ora, eletrificação 
made in Brazil. Hoje o BMW é equipado com o motor 2.0 
turboflex de 184 cv. 

O sistema de recarga na parte frontal do veículo 
também é novo. Além da ChadeMo, para carga rápida, 
o Nissan LEAF vem agora com entrada tipo 2, o pa-
drão europeu, de 7 pinos, mais comum nos pontos de 
recarga no Brasil.

O conjunto de baterias de íon-lítio de 40 kWh entrega 
potência equivalente a 150 cavalos (110 kW) e torque 
de 32,6 kgfm, tudo com emissão zero. A bateria de 
 íon-lítio tem 272 km de autonomia, conforme medições 
do Inmetro. 

O preço foi mantido em relação à linha anterior: R$ 
293.790. 

O Nissan Leaf é vendido em 44 concessionárias homolo-
gadas para comercializar e realizar serviços de pós-vendas 
de veículos elétricos.

Audi atualiza motores, que ficam mais 
potentes

A Audi do Brasil anunciou a atualização dos motores 
das linhas A3, A4 e A5 no Brasil, alinhados às novas exi-
gências da fase L7 do Proconve. Com isso, os integrantes 
da família A, todos importados, ficaram mais potentes e 
com menor emissão de poluentes.

O propulsor é o mesmo para os Audi A3, diponível nas 
versões Sedan e Sportback, o sedã A4 e o cupê A5. Tra-
ta-se do 2.0 S line TFSI que agora rende 204 cv (14 cv 
a mais) e conta com um sistema hibrido leve de 48V. A 
transmissão é S tronic de 7 velocidades.

Audi

Audi A3, A4 e A5 com novos motores.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Já o SUV compacto X1, que só deve chegar em 2023, teve 
o desenho atualizado, com novos faróis e grade. Atrás a 
janela foi reduzida. Com estilo mais esportivo, o BMW X1 
ganhou rodas de 20” e está maior, o que ampliou seu espaço 
interno. A central multimídia BMW iDrive 8 conta com telas 
de 10,25” (instrumentos) e 10,7” (central).

Lá fora, o SUV ganhou versão totalmente elétrica. Aqui, 
executivos desconversam, mas em Araquari deve ser mon-
tado o SUV com o mesmo motor 2 litros turboflex de 192 
cv da geração anterior. 

A fábrica em Araquari
A infraestrutura local abriga processos completos de pro-

dução automotiva, é a maior fábrica de veículos premium 
do continente. 

Com direção central na Alemanha, o Brasil é um dos 
cinco centros de desenvolvimento da Engenharia da BMW 
(os outros estão nos EUA, China, Japão e Coreia do Sul).  

As observações reportadas pela equipe brasileira contri-
buem para a resolução de problemas dos novos produtos 
BMW não só para o mercado brasileiro, mas para o mundo 
todo.

bmw

Novo bmw serie 3.

Nissan Leaf 2023 recebe atualizações 
A linha 2023 do Nissan Leaf chega com novidades, sem 

mudanças no preço. O elétrico ganhou nova grade e para-
choque, acabamento preto nos faróis, novo design nas rodas 
de 17” e estreia o novo logotipo da marca. 

Por dentro, o sistema de som agora é Bose. O retrovisor 
interno inteligente traz tecnologia que reproduz as imagens 
da traseira do veículo.  

ABANDONO DE EMPREGO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito de
Guaianases, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 45.592.771/0001-53, presentado por Maurício Ronaldo
Carvalho Novaes, com sede à Rua Evaldo Calabrez, 120 - CEP: 08410-070 - Vila Princesa Isabel -
São Paulo - SP, comunicamos a Levi Ferreira de Sousa Junior, CTPS nº 00095194, Série 139/SP,
aplicação da justa causa para encerramento do seu contrato de labor face em sua ausência desde
01/06/2022 sem qualquer justificativa legal, ensejando a aplicação desta medida gravosa, nos termos
do artigo 482, alíneas “i” e “e” da CLT, configurando abandono de emprego e desídia.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001626-35.2019.8.26.0337.  A Drª. Camila Mota Giorgetti, 
Juíza de Direito da 2ª VC do Foro de Mairinque S/P. Faz Saber a Priscila Aparecida dos Santos RG 
Nº 33.239.904-7,e CPF Nº 295.893.268-03, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória 
a no valor de R$ 6.346,45. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatí 
cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Mairinque, 11/06/2022.  

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0002625-05.2018.8.26.0704.  A Drª Monica Lima Pereira, Juíza de 
Direito da  2ªVC - Foro Regional XV – Butantã S/P (Processo Principal Nº 1007677-04.2014. 8.26. 
0704) Faz Saber a   Renata Rodrigues Ramos  RG Nº 45.189.516-2, CPF Nº 366.946.058-62, que 
União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 3.705,31, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10% (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.  

Autos de infração: atuação na fase 
administrativa evita conflitos jurídicos
O grande volume de tributos cobrados das empresas brasileiras e sua constante modificação ocasionam frequentes interpretações divergentes quanto ao 
pagamento de impostos

co somente analisar se a 
declaração e recolhimento 
ocorreram de forma certa. 

Nos casos em que as 
empresas, por algum 
equívoco, que não são 
raros, não realizam a 
declaração adequada 
ao Fisco, este constitui 
o crédito tributário por 
meio de auto de infra-
ção. Assim, é instaurado 
procedimento tributário 
administrativo. Diante 
dessa situação, o contri-
buinte pode apresentar 
uma defesa administra-
tiva com o objetivo de 
discutir a cobrança ou 
penalidade. No que tan-
ge ao auto de infração, 
este deve ser lavrado por 
autoridade competente 
e deve conter, obrigato-
riamente, os seguintes 
requisitos: 

Qualificação do autuado; 
o local, a data e a hora da 
lavratura; a descrição do 
fato; a disposição legal 
infringida e a penalidade 

especializado, as chances 
de êxito são maiores por 
ele conhecer as teses e 
estruturas dos tribunais 
administrativos.

Nesse sentido, uma pe-
culiaridade que deve ser 
levada em conta é que a 
última instância adminis-
trativa possui tratamento 
paritário, e o colegiado 
que apreciará a matéria 
é formado por julgadores 
de carreira fiscal e da 
iniciativa privada, propor-
cionando um tratamento 
isonômico ao julgamento. 
Outra questão é que os 
tribunais administrativos 
só apreciam matérias 
tributárias, e por isso há 
elevada especialidade dos 
julgadores e aprofunda-
mento técnico das teses 
debatidas. 

Dessa forma, há tam-
bém maior possibilidade 
do contribuinte ter sua 
defesa adequadamente 
apreciada quando com-
parada ao trâmite no 

poder Judiciário. Do pon-
to de vista econômico, 
salientamos que não há 
exigência de custas ou 
taxas para o contribuinte 
apresentar impugnação, 
o que, apenas pela sua 
interposição, já suspende 
o direito de cobrança pelo 
ente público no período 
de duração do processo 
administrativo tributário.

E, por fim, vale desta-
car que a decisão admi-
nistrativa favorável ao 
contribuinte possui força 
vinculante e afasta o direi-
to de cobrança pelo ente 
público. Ou seja, uma vez 
acolhida a defesa do con-
tribuinte pelos tribunais 
administrativos, o Fisco 
não poderá realizar a co-
brança ou discussão judi-
cial do crédito tributário.

 
(*) - É advogado-sócio do mbT 

Advogados, especialista em Direito 
Tributário e Empresarial;

(**) - É advogada-sócia e 
coordenadora do Núcleo Estratégico 

Empresarial do mbT Advogados, 
especialista em Direito Tributário.
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aplicável; a determinação 
da exigência e a intimação 
para cumpri-la ou impug-
ná-la no prazo de 30 dias; 
além da assinatura do 
autuante e a indicação 
de seu cargo ou função 
e o número de matrícula. 
Essas são prerrogativas 
estipuladas pelo Artigo 
10, do Decreto que rege 
o processo administrativo 
de determinação e exigên-
cia dos créditos tributários 

da União e o de consulta 
sobre a aplicação da legis-
lação tributária federal.

E o que o contribuinte 
pode fazer na fase ad-
ministrativa? No que se 
refere à sua defesa, o con-
tribuinte tem a oportuni-
dade de oferecer, no prazo 
de 30 dias, a impugnação 
administrativa. Quando 
essa defesa é apresenta-
da com a assessoria de 
um advogado tributarista 
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Em uma recente pesquisa publicada pelo Journal of Data and Information Quality da ACM (Association for Computing 
Machinery), o MIT (Massachusetts Institute of Technology) apontou que o número de vazamento  

de dados cresceu 493% no Brasil. 

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 21 de julho de 20224

Cristian Storto Fotografia_CANVA

 
André detalha que, no primeiro plano, o olhar volta para 

a pessoa jurídica. É importante que ela tenha todos os 
pré-requisitos, como frameworks pré-estabelecidos e cer-
tificações como as ISOs 27000 e 90001, CMMI (Capability 
Maturity Model Integration), Mose Competence e  Mose.
LGPD. “Isso proporciona um conjunto de controle em 
seguranças e governança de dados que deixam a empresa 
num patamar de segurança jurídica”, complementa. 

 
Já quando o assunto é a aplicação, a companhia tem que 

estar apta aos requisitos solicitados internacionalmente. 
Segundo o especialista, esse hoje é o maior desafio para 
as empresas na área de desenvolvimento de software. “A 
empresa pode estar aderente em compliance com a LGPD. 
Mas a aplicação precisa não estar aderente à legislação, 
mas sim aos requisitos solicitados hoje pelo mercado na 
questão privacidade de dados. Isso que temos que dife-
renciar”, pontua. 

 
Privacy by design and privacy by deafult - Ainda no 

que diz respeito às preocupações com a aplicação ou site 

A cifra diz respeito ao cenário brasileiro em 2019, dados 
mais recentes, pouco antes da LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados) entrar em vigor no país, com 

sanções administrativas para aqueles que infringirem os 
artigos que nela existem. 

Em outras palavras, desde agosto de 2021, quem não 
possui o cuidado correto com dados das pessoas físicas e 
jurídicas no Brasil, passam a ser penalizado por isso. 

Mas de que forma isso afeta o mercado? 

Desde então, sobretudo as empresas brasileiras que lidam 
diariamente com informações de usuários, estão correndo 
contra o tempo para ficarem cada vez mais em conformidade 
com a legislação. Isso porque, a maioria das pessoas vêm 
buscando soluções com quem traz para ela um sentimento 
maior de segurança. 

 
Até mesmo, antes de entrar em vigor, a área de tecnologia 

da informação é uma das que mais tiveram repercussão com 
a LGPD, por ser o segmento responsável pelo gerenciamen-
to dos dados que estão sob custódia de uma empresa. No 
trabalho de desenvolvimento de software, o pente passa a 
ser ainda mais fino. Ou melhor, uma vez que uma empresa 
se apresenta mais engajada e adequada à legislação, ela 
passa a ter um diferencial competitivo no mercado. 

Para se ter uma ideia, o mesmo estudo do MIT que mostrou 
o aumento no número de vazamento de dados do Brasil em 
um ano, também deixou público que 96% dos brasileiros 
dizem que querem ter controle dentro dos aplicativos e 
sites, que 70% acreditam que os dados são menos seguros 
hoje do que há cinco anos e que, destes, apenas 2% não 
acreditam que os dados sejam vulneráveis. 

 
O coordenador de segurança da informação do Grupo 

DB1, formado por empresas brasileiras de tecnologia que 
atuam na América Latina e Estados Unidos, André Luiz 
Alves, consegue listar alguns pontos que as instituições 
precisam e podem se atentar mais. “É preciso tomar alguns 
rumos. Primeiro de tudo ela precisa entender que existe 
uma divisão entre a empresa e a aplicação que ela colocou 
no mercado”, detalha o especialista. 

desenvolvido, outra forma de disseminar ainda mais essa 
cultura de prioridade com a LGPD é o privacy by design e 
privacy by deafult, um diferencial ainda pouco adotado por 
empresas de tecnologia, conforme lista o coordenador de 
segurança da informação. Quando a gente fala de design 
existem sete passos a serem seguidos. 

O primeiro é ser proativo e não reativo, uma atuação 
baseada em não esperar que os riscos se concretizem, mas 
pensar antes. Em seguida, André traz o próprio privacy by 
default, isto é, privacidade na configuração padrão. 

“Significa entender qual o propósito da coleta. Se está 
sendo uma coleta legal, se prioriza a coleta de dados mi-
nimizada, ou seja, coletando só o necessário para aquela 
finalidade e se tenho algo referente ao controle da retenção 
dos dados até o momento em que ele precisa estar dentro 
daquela aplicação”, detalha. Depois vem a privacidade 
incorporada ao design, no qual precisa documentar que a 
arquitetura do próprio sistema e as práticas utilizadas nelas 
visam a privacidade do próprio usuário ativo. 

O quarto passo é a preocupação com a funcionalidade 
completa, trazendo segurança de ponta a ponta; o quinto 
a visibilidade e transparência, quando se coloca a respon-
sabilização por pessoas, quem é responsável pelo que; e o 
sexto o compliance, mecanismo para mostrar que a empresa 
está aderente às legislações e como está aderente a essas 
legislações. 

 
Por fim, o respeito à privacidade do usuário. O espe-

cialista conta que é necessário colocar funcionalidade de 
consentimento do usuário, pensar na exatidão dos dados 
e no acesso do usuário as suas próprias informações e me-
canismos que tragam compliance, que diga que “isso aqui 
eu estou atendendo o requisito de tal legislação”. 

Seguindo esses sete passos a empresa e a aplicação vai 
estar aderente ao privacy by design que é quando a legis-
lação é atendida desde a concepção e desde o design do 
entendimento do projeto de desenvolvimento. O que hoje 
as empresas estão entregando quando se fala em privacy 
by design? 

 
Gestão do consentimento. Receber o sim do usuário, 

guardar a informação e, em caso de revogação, ter um 
mecanismo que revoga automaticamente; 

• Separação do banco com informações pessoais; 

•	Processo de anonimização, mascaramento ou cripto-
grafia, precisar ser bem estudado; 

• Ocultação de informações sensíveis. Exemplo: saldo da 
conta escondido no aplicativo bancário; 

• Tabela de periodicidade. Exemplo: consentimento válido 
por cinco anos. Depois desse período, será enviado um 
e-mail ao titular perguntando se ainda consente; 

• Portabilidade; 

• Rastreabilidade. Rastrear passo a passo de toda a inte-
ração feita na aplicação; 

• Auditabilidade. Auditar quem fez o que, quando e como; 

• Multi-factor Authentication, ou melhor, segundo fator 
de autenticação, como token, SMS, e-mail etc. -  

Fonte e outras informações: (https://www.db1group.com/).
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AdequAção à LGPd: diferenciAL coMPetitivo 
PArA desenvoLviMento de softwAre 

enGAjAdA e AdequAdA à LeGisLAção



Você está preparado 
para atender 

o cliente “quântico”?

O termo quântico 
está na moda. Aqui 
e ali ouvimos falar 
em terapia quântica, 
dieta quântica, cabala 
quântica, coach 
quântico e por aí vai 

Sem querer entrar em 
polêmica, o conceito 
quântico tem sido uti-

lizado muitas vezes para dar 
um certo ar de cientificidade 
em aplicações nada cientí-
ficas. Esses usos do termo 
têm origem na física quân-
tica, que envolve conceitos 
extremamente complexos, 
aplicáveis apenas àquilo que 
os cientistas chamam de 
“mundo do muito pequeno”.

Muito pequeno, aqui, sig-
nifica qualquer coisa menor 
do que um átomo, ou seja, 
a física quântica estuda 
fenômenos relacionados às 
chamadas partículas subatô-
micas. Trata-se de fato de um 
mundo bizarro. O compor-
tamento dessas partículas é 
bem diferente da matéria que 
vemos, sentimos e tocamos, 
ainda que elas sejam a base 
de tudo que conhecemos. 
A principal característica 
do mundo quântico, grosso 
modo, é a de que, nele, ma-
téria e energia se confundem. 

Uma partícula subatômica 
pode se comportar ao mes-
mo tempo como matéria 
(partícula física) e energia 
(onda). Outra característica 
que difere a física quântica 
da física tradicional é que, 
na quântica, não é possível 
se saber exatamente onde 
uma partícula subatômica 
se encontra e sua exata 
velocidade. As partículas 
podem, inclusive, ao menos 
teoricamente, estar em dois 
lugares ao mesmo tempo. 

Por conta dessas carac-
terísticas desconcertantes 
das partículas subatômicas, 
algumas das tais terapias e 
outras coisas ditas quânti-
cas dizem agir na “energia” 
do ser para realizar alguma 
transformação no corpo fí-
sico da pessoa. Sem querer 
ser (muito) chato, isso pode 
parecer instigante, mas não 

encontra amparo científico.
Então, por que cliente 

“quântico”? 
De fato, não existe um 

cliente “quântico”, trata-se 
apenas de uma analogia. 
Esse aspecto das partículas 
subatômicas serem matéria e 
energia ao mesmo tempo, nos 
permite fazer correlações 
interessantes com a situação 
atual do varejo. 

Vejamos. Hoje o cliente 
pode decidir fazer suas 
compras indo pessoalmente 
a uma loja (mundo físico, ma-
terial) ou pelo e-commerce 
(meio digital, não físico). 

Essas possibilidades dão a 
ele um certo caráter “quânti-
co”, porque ora ele se apre-
senta como matéria (acessa 
pessoalmente a loja física), 
ora como energia (acessa a 
loja por meio digital). Isso 
não faz do cliente algo real-
mente quântico, mas segu-
ramente demanda do varejo 
importantes adaptações para 
possibilitar ao cliente a me-
lhor experiência de compra 
em qualquer um dos canais. 
O cliente “quântico” também 
pode estar nos dois lugares 
ao mesmo tempo, ou seja, 
acessar a internet, os meios 
digitais, a partir da loja física. 

Esse cliente “quântico” 
quer o melhor dos dois mun-
dos, o da loja física e digital, 
e cabe ao varejo entender 
essa lógica e atendê-lo da 
melhor forma possível, em 
ambos os “mundos”. Muitos 
varejistas já perceberam isso 
e estão se adaptando a essa 
nova realidade, agregando 
tecnologia à loja física e aper-
feiçoando o e-commerce, 
além dos demais canais de 
atendimento. Assim também 
outros empreendimentos, 
que são nativos digitais, estão 
optando por abrir lojas físi-
cas, como a Amaro, a Wine, 
a Troc entre tantos outros.

De fato, o cliente não é 
“quântico”, mas ele está 
se tornando cada vez mais 
“phygital” (físico e digital) 
e quem quiser encantá-lo, 
também terá de seguir nesse 
caminho.

(*) - É Cientista de Negócios, 
Especialista em Retail-Tech e Head 

da Onebeat no Brasil.

Igor Melo (*)

D - Aceleração de Startups
O hub de inovação do Grupo São Leopoldo Mandic, o Hub Mandic, está 
com vagas abertas para a segunda edição do seu programa de aceleração 
de startups, o Startup Growth Lab. Podem se inscrever, healthtechs, 
biotechs e startups que ofereçam soluções voltadas para a área da saú-
de. Entre os critérios que serão avaliados no processo seletivo estão: 
sinergia com os parceiros corporativos do Grupo São Leopoldo Mandic, 
a experiência dos empreendedores e, por fim, a maturidade do negócio. 
O programa é um tanto diferente dos programas tradicionais, já que 
há uma metodologia personalizada e um suporte exclusivo para cada 
uma das startups. Inscrições e mais informações, pelo site: (https://
hubmandic.com.br/startup-growth-lab/)

E - Setor Financeiro
Nos dias 9 e 10 de agosto, na Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera, 
acontece o Febraban Tech, que reúne as principais lideranças das insti-
tuições financeiras do Brasil, tanto em painéis de debates, quanto na feira 
de exposição com as principais tecnologias de vanguarda. Profissionais 
dos mais variados setores e o público que se interessa por tecnologia 
terão a oportunidade de participar de discussões e experiências sobre 
assuntos relevantes para o futuro da sociedade, como cibersegurança, 
open finance, gestão da nuvem corporativa, metaverso, web 3, NFTs, 5G, 
agenda ESG, entre outros, sempre à luz da chegada da LGPD. Outras 
informações em: (https://febrabantech.com/).

F - Customer Experience 
Estão abertas as inscrições da 9ª edição da maior premiação do setor 
de Customer Experience do Brasil. Organizado pela Track.co, startup 
referência no segmento, a premiação já é consagrada desde 2013 e 
fomenta a importância de se evoluir a cada dia o atendimento ao clien-
te. O prêmio destaca as empresas que adotaram práticas eficientes e 
inovadoras de Customer Experience e ganhou um novo nome: Prêmio 
Track.co Experiência do Cliente. O prêmio introduziu duas novas 
categorias: Inclusão e Diversidade e Experiência do Colaborador. As 
inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de agosto no site: (https://
premioexperienciadocliente.com.br/).

G -Estética e Beleza 
De 29 de julho a 1º de agosto, o São Paulo Expo receberá a 28ª edição 
do Estetika, o mais importante e completo encontro da América Latina 

A - Biomas Brasileiros  
Gisele Bündchen e a BrazilFoundation, organização filantrópica que 
promove desenvolvimento e equidade no Brasil, anunciam a nova 
etapa do fundo Luz Alliance. Criado em abril de 2020 frente à crise 
causada pela pandemia, a iniciativa agora tem como objetivo atender 
a projetos socioambientais voltados aos seis biomas brasileiros (Ama-
zônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal), além da 
Zona Costeira e Marinha. A ação destinará mais de R$ 1 milhão a sete 
organizações selecionadas em parceria com a BrazilFoundation. Os 
projetos selecionados ajudam a conservar a biodiversidade e a proteger 
os ecossistemas naturais, espécies e nascentes, promovendo meios de 
vida mais sustentáveis. Saiba mais: (https://www.brazilfoundation.org/
luzalliance-en/).

B - Busca por Imagem
A SmartHint, maior e mais utilizado sistema de busca inteligente e 
recomendação para e-commerce da América Latina, pertencente ao 
grupo Magazine Luiza, é presença confirmada no Fórum E-commerce 
Brasil, maior evento de e-commerce da América Latina, que acontece 
presencialmente nos próximos dias 26 e 27, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo. A empresa levará ao evento seu sistema de 
busca por imagem, recurso que usa inteligência artificial para facilitar 
a vida do consumidor, proporcionando uma busca mais assertiva e 
direta. Além disso, terá um totem interativo, no qual o público poderá 
responder a um quiz sobre o universo do e-commerce e concorrer 
a brindes.

C - Descarte de Produtos 
A greentech Gooxxy, pioneira no Brasil em oferecer soluções de re-
colocação, no mercado, de bens de consumo que seriam descartados 
pela indústria do atacado e do varejo, auxiliou na redestinação de 
mais de R$ 300 milhões em produtos no último ano no país. Entre 
os milhares de itens que receberam novos destinos estão alimentos 
(como chocolates, pães, bolos, chocotones e panetones), bebidas 
(como sucos, leites e iogurtes), além de produtos de higiene (como 
shampoo, condicionador, desodorantes e outros). A empresa, fundada 
em 2018, visa, por meio de tecnologia própria, auxiliar as grandes 
indústrias e varejistas a evitar o descarte de produtos com o ven-
cimento aproximado, remanufaturados ou descontinuados. Outras 
informações: (https://gooxxy.com/). 

sobre estética, saúde, beleza e bem-estar, no São Paulo Expo. Serão 
mais de 200 horas de conteúdo qualificado sobre tendências e inova-
ções, por meio do maior Congresso Científico Internacional de Estética; 
adquirir inscrições para participar de quatro temários diferentes nos 
Simpósios Estetika; e garantir vaga em um dos Cursos Pós-Congresso. 
O evento inclui a principal Feira de Produtos e Equipamentos da área, 
na qual terá a oportunidade de conferir as novidades das marcas mais 
importantes do mercado, aproveitar promoções, conhecer profissionais 
consagrados e absorver novos conhecimentos, por meio de workshops 
gratuitos. Saiba maisno site: (https://congressoestetika.com.br/feira/). 

H - Machine Learning 
A Ilum, escola superior de ciência do CNPEM recebe, até o próximo 
dia 31, inscrições para um dos primeiros eventos do país sobre o uso de 
machine learning em pesquisas científicas para a descoberta de novos 
materiais. Entre as diversas aplicações do aprendizado de máquinas que 
serão abordadas pelos especialistas, estão materiais quânticos, vidros, ligas 
de alta entropia, descritores para moléculas, nanotecnologia, materiais 
para energia e bidimensionais. O evento ‘Machine Learning for Materials’ 
está marcado para os dias 5 a 7 de setembro. A participação é gratuita e 
o evento será realizado de forma híbrida, com 80 vagas para acompanhar 
presencialmente, na sede da Ilum, e também com a oportunidade de assistir 
remotamente, online. Mais informações: (pages.cnpem.br/MLSchool).

I - Concessão de Crédito  
A partir da próxima segunda-feira (25), os donos de pequenos negócios 
interessados em contratar empréstimos pelo Pronampe já podem procurar 
as instituições financeiras. A taxa máxima de juros a ser cobrada dos 
empreendedores será igual à taxa Selic (13,25% ao ano), acrescida de 
6%, isto é, aproximadamente 19,25% ao ano, com prazo total máximo 
para o pagamento de 48 meses, sendo o máximo de carência de 11 
meses e mais 37 parcelas para pagamento. Estima-se que a nova fase 
do Pronampe possa garantir até R$ 50 bilhões em operações de crédito 
para as micro e pequenas empresas, incluindo os microempreendedores 
individuais (MEI). Saiba mais em: (https://www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/creditoorientadoeassistido).

J - Hospital Digital 
A MV, multinacional brasileira líder na transformação digital da saúde, 
que promoverá a 9ª edição do MV Experience Fórum, nos próximos dias 
27 e 28, no WTC Events Center, estará presente, em paralelo, no meta-
verso. O espaço denominado MVERSO, vai oferecer uma programação 
exclusiva no ambiente de um hospital digital do futuro, onde estarão 
reunidos especialistas que abordarão, entre outros, temas relacionados 
ao impacto da tecnologia em instituições de saúde e ao futuro do setor 
nesse universo. O visitante poderá explorar um ambiente de realidade 
virtual e embarcar no Hospital do Futuro, ambiente com diversas in-
terações sobre saúde, jornada do paciente e inovações do setor. Saiba 
mais em: (https://www.mvexperienceforum.com.br/).  
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Um aspecto impactante 
da retirada da co-
brança do ICMS, em 

especial da energia elétrica, 
é que a medida terá grande 
capacidade de impulsio-
nar empregos de base no 
mercado brasileiro, disse o 
ministro. 

Houve grande articulação 
política para trazer o que 
classificou como “alívio” 
após uma sequência de 
acontecimentos que rever-
beraram na economia bra-
sileira. “Em 2019, tivemos o 
maior acidente ambiental da 
história do Brasil, o desastre 
de Brumadinho. 

Em 2020, a maior pande-
mia da história da humanida-
de, que continuou em 2021 

Ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida.
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Novos valores da 
tabela dos pisos 
mínimos de frete

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) aprovou o reajuste 
da tabela dos pisos míni-
mos de frete do transporte 
rodoviário de cargas. O au-
mento será baseado no IPCA 
acumulado no período de 
dezembro de 2021 a junho 
de 2022.

De acordo com a agência 
reguladora, também será 
aplicada a variação do valor 
do óleo diesel S10, referen-
te aos valores divulgados 
pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) para o 
período de 10 a 16 de julho. A 
nova resolução, com os valo-
res da tabela, será publicada 
no Diário Oficial da União.

A revisão atual não altera a 
metodologia vigente, apenas 
aplica a variação acumulada 
do IPCA sobre os itens de 
custo, compostos pelos insu-
mos e serviços relacionados 
à prestação do serviço, e 
atualiza o valor do diesel. 
Com isso, as tabelas de piso 
mínimo de frete terão um 
aumento médio que varia 
de 0,87%, para operações 
com veículo automotor de 
alto desempenho, a 1,96%, 
carga lotação (ABr).

As exportações do estado 
de São Paulo fecharam o 
1º semestre com uma for-
te alta, de 26%, apontam 
dados do Ministério da 
Economia. As vendas para 
o exterior movimentaram 
cerca de US$ 32,1 bilhões, 
avanço de US$ 6,6 bilhões 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
O resultado positivo do es-
tado foi fundamental para 
elevar o total exportado 
pelo Brasil, que ainda assim 
cresceu menos: 20,5%.

Entre os principais pro-
dutos vendidos para o 
exterior por São Paulo es-
tão: veículos, carnes, soja, 
aeronaves, óleos, celulose, 
sucos, equipamentos de 
engenharia civil, açúcares 
e melaços. Já os principais 
destinos das exportações 
paulistas foram China e 
Estados Unidos. Cada país 
comprou do estado quase 
US$ 5,5 bilhões em merca-
dorias. Em ambos os casos, 
houve um crescimento aci-
ma de 30% na comparação 
com o 1º semestre do ano 
passado.

São Paulo respondeu, 
sozinho, por 20% das 

Os principais destinos das exportações paulistas foram 
China e Estados Unidos.

Além de combustíveis e energia, conta 
de celular também terá desconto

Com redução média de R$ 1,75 na gasolina, a queda da cobrança do ICMS sobre diversos produtos terá 
impactos positivos sobre a economia, em especial para os microempreendedores, informou o ministro 
de Minas e Energia, Adolfo Sachsida

rados no Brasil. Os efeitos 
poderão ser sentidos a 
partir do mês que vem. 
O ministro agradeceu ao 
Congresso Nacional pela 
viabilidade das leis sobre o 
ICMS, mas criticou a forma 
como os estados concen-
traram parte significativa 
da arrecadação em certos 
tributos. 

“Do ponto de vista eco-
nômico, é um erro. Porque 
o peso morto do imposto 
aumenta com o tamanho 
da tributação. Quando se 
aumenta demais certos 
tributos, como a energia, 
você destrói empregos e 
produção. Avançamos no 
caminho correto”, comple-
mentou (ABr).

- com a maior crise hídrica da 
história do Brasil. Em 2022, a 
maior movimentação de tro-
pas desde a Segunda Guerra 
Mundial. É um ambiente 
muito difícil internacional e 

nacionalmente”, relembrou 
Sachsida.

O ministro informou tam-
bém que haverá desconto 
significativo nos serviços 
de telecomunicação ope-

Exportações do estado de 
São Paulo disparam no 1º semestre

exportações brasileiras e 
vendeu para o exterior bem 
mais que os US$ 24,1 bilhões 
do mesmo período de 2019, 
último ano antes da pande-
mia. “Os dados mostram um 
estado com uma economia 
global, diversificada, aberta 
aos principais mercados 
do mundo e que vive um 
momento de recuperação 
acelerada”, avalia o presi-
dente da InvestSP, Antonio 
Imbassahy. 

A InvestSP conta com 

quatro escritórios interna-
cionais que cobrem pra-
ticamente o mundo todo: 
Ásia (Xangai), América 
do Norte (Nova York), Eu-
ropa (Munique) e Oriente 
Médio/Norte da África (Du-
bai). As unidades atuam na 
atração de investimento 
estrangeiro para São Paulo 
e para promover o fecha-
mento de negócios entre 
empresas paulistas e do 
resto do planeta. - Fonte: 
(www.investsp.org.br).

ra
bb

it7
5_

ca
v_

C
A

N
VA



www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017) Laurinda Machado Lobato (1941-2021) Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza.
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, 

Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 –
E-mail: (netjen@netjen.com.br) – Site: (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matri-

culado no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

São Paulo, quinta-feira, 21 de julho de 2022 Negócios6

OpiniãO
Sistema de cotas para 

pessoas com deficiência  
e para aprendizes 

O Brasil precisa 
modernizar o 
sistema de cotas para 
contratação de pessoas 
com deficiência e 
jovens aprendizes. 

A atual Lei de Co-
tas não cumpre seu 
papel social. Vale 

destacar que grande parte 
dos empresários entendem 
que a maior função social 
das empresas, ou do em-
preendedorismo, no Brasil 
é, dentro de um processo 
democrático, criar e gerar 
trabalho e distribuição de 
renda. E tudo aquilo que 
possa ser entrave para esse 
desenvolvimento econômi-
co deve ser analisado com 
muita atenção.

Para ampliar o debate 
cabe uma questão: qual a 
função da Lei?  A teoria 
maior é de que a lei vem 
sempre depois, a fim de 
organizar a prática já em 
evidência no mercado. A 
função da lei, socialmente 
falando, é apaziguar crises e 
entraves na sociedade, a lei 
não pode causar mais crises, 
ao contrário, ela tem que 
ao menos amenizar. O que 
estamos vendo nessa lei  é 
que ela tem criado mais cri-
ses do que apaziguamento. 

E isso tem de ser resolvi-
do imediatamente, não dá 
mais para esperar. É quase 
impossível que as empre-
sas cumpram a lei na sua 
totalidade. Ela tem tantas 
nuances e tantos artigos, 
que dificultam o seu cum-
primento. Temos que ter um 
olhar para o atendimento 
dos deficientes físicos no 
transporte público, na mo-
bilidade e no deslocamento 
de casa para o trabalho. 

A Lei de Cotas para o tra-
balho temporário e serviços 
terceirizados tem uma difi-
culdade maior porque cerca 
de 90% da sua mão de obra, 
presta serviços diretamente 
nas instalações dos clientes, 
que, por sua vez, também 
têm de cumprir suas cotas. 

Há um clamor enorme por 
parte dos empresários dos 
setores de trabalho tem-
porário e serviços tercei-
rizados para que os órgãos 
competentes considerem as 
peculiaridades  e as espe-
cificidades das profissões e 
dos serviços prestados pelas 
empresas de trabalho tem-
porário e de terceirização.

Na questão do jovem 
aprendiz, por exemplo, tem 
situações absurdas como a 
dificuldade de encontrar 
jovem que quer ser aprendiz 
de faxineiro, porteiro, as-

censoristas, ajudante geral, 
entre outros. Estamos falan-
do em um setor que possui 
cerca de 35 mil empresas 
e que empregam cerca de 
2,5 milhões de pessoas, em 
média, por ano. 

O Congresso Nacional 
aprovou uma lei e jogou 
nas costas das empresas 
quase que a totalidade de 
sua viabilização,  sem ne-
nhum apoio, nem mesmo 
compreensão do Poder Pú-
blico. Importante destacar 
que o setor de empresas 
de trabalho terceirizado e 
temporário não é contra o 
sistema de cotas, mas defen-
de que elas sejam aplicadas 
racionalmente, com um 
estudo e entendimento das 
características de cada seg-
mento. O seu cumprimento 
tem que ser real e racional, 
para que possa ser concreto 
e efetivo.

Importante destacar que a 
lei deixou de atender o ob-
jetivo da inclusão e passou a 
ser uma lei de punição e que 
as pesadas multas sofridas 
pelas empresas impedem 
o investimento em qualifi-
cação e requalificação de 
pessoal tão necessário nos 
dias de hoje. Essa situação 
acaba criando uma barreira 
para o emprego formal, na 
medida que muitas empre-
sas preferem não contratar 
para não ultrapassar o limite 
do cumprimento das cotas. 

Todos sofrem com essa 
situação: os PCDs, que não 
estão confiantes nesse mo-
delo, e os desempregados 
que buscam na informalida-
de a sua sobrevivência. As 
distorções da lei precisam 
ser corrigidas urgentemen-
te. E nesse cenário, cabe, 
então, a Justiça exigir a 
aplicação isonômica desta 
lei. Isso porque o Estado 
não cumpre o seu papel 
de acesso à Educação, por 
exemplo, para que essas 
pessoas possam estar capa-
citadas e habilitadas para o 
mercado de trabalho. 

A habilitação e reabili-
tação profissional é papel 
do Estado, de acordo com 
a lei. Não existe qualquer 
incentivo para as empresas 
para atender as pessoas com 
deficiência. Ou seja, se o 
Estado não fornece o básico 
para o cumprimento das 
cotas, porque as empresas 
devem ser obrigadas a arcar 
com todas as obrigações 
oriundas da Lei de Cotas?

(*) - É presidente da Federação 
Nacional dos Sindicatos de Empresas 

de RH, Trabalho Temporário e 
Terceirizado (Fenaserhtt) e do 

Sindicato das Empresas de Prestação 
de Serviços a Terceiros e de 

Trabalho Temporário do Estado-SP 
(Sindeprestem).

Vander Morales (*)

Empresa anuncia abertura de 40 vagas em TI

@Ter acesso a boas oportunidades é o que todo profissional 
em busca de colocação procura. Alinhados a esse propósito, 

a ALFA Sistemas, uma das maiores parceiras da SAP no Brasil, 
está ofertando 40 vagas destinadas aos profissionais que queiram 
fazer parte do time. As vagas são exclusivas para os moradores do 
Grande ABC. Localizada na cidade de São Caetano do Sul, a ALFA 
presta, há 20 anos, serviços com foco na implementação e suporte 
do ERP SAP Business One, sistema de gestão empresarial para 
empresas em crescimento. A companhia é reconhecida e premiada 
pelo seu alto nível de excelência, atuando sempre com o foco de 
disseminar a tecnologia em todo o Brasil. Os interessados devem 
enviar o currículo para rh@alfaerp.com.br com o título da vaga 
no assunto do e-mail.

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Empresa sustentável

@A Reis Office, especialista em soluções para impressão, di-
gitalização, transmissão e armazenamento de documentos, 

foi premiada como uma das principais empresas sustentáveis 
do país. O reconhecimento foi obtido no Prêmio Consciên-
cia Ambiental/Immensità, que aconteceu em junho deste ano. 
A companhia ficou em primeiro entre mais de 150 organizações 
na categoria “Políticas internas e criativas de sustentabilidade 
nas empresas/organizações”. Nela são reconhecidas as empresas 
com processos e ações de sustentabilidade e conservação do meio 
ambiente desenvolvidos no ambiente de trabalho. A Reis Office é 
referência no desenvolvimento socioambiental. Atualmente, con-
segue poupar cerca de dez toneladas de dióxido de carbono todos 
os meses.

Adistec Brasil anuncia parceria com a ExaGrid

@A Adistec é a nova distribuidora da ExaGrid no Brasil. Com sede 
em Marlborough, MA (EUA), a ExaGrid é o único fornecedor do 

setor de armazenamento de backup em camadas, que oferece suporte 
para mais de 3.000 organizações, em cerca de 50 países. “Em um 
cenário cada vez mais orientado a dados, as organizações precisam 
contar com o parceiro certo para mitigar novos vetores de ataques 
cibernéticos e proteger o seu negócio. Estamos entusiasmados para 
trabalhar com a ExaGrid, pois não só temos a oportunidade de ofe-
recer um portfólio mais completo aos nossos canais, mas também 
de inseri-los nas novas tecnologias, tendências e inovações que 
permeiam o mercado de segurança global”, comenta José Roberto 
Rodrigues, country manager da Adistec Brasil e Alliance Manager 
LATAM (www.adistec.com).

Será que a Meta será batida?
Um recente estudo da muito conceituada empresa de pesquisa IDC, conclui que a Meta, a empresa 
mãe do Facebook, se não mudar as estratégias que vem adotando, não terá condições de competir 
com êxito no mercado de realidade mista, que compreende as realidades virtual e aumentada. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Segundo a IDC, os enormes 
investimentos que a empresa 
vem fazendo no metaverso, es-

pecialmente vendendo seus headsets 
necessários ao acesso a esse ambiente 
a preços baixos, em detrimento da 
busca de resultados financeiros, não 
é sustentável no longo prazo.

Ainda segundo a IDC, a   Meta detém 
90% do mercado desses headsets; em 
segundo lugar, com apenas 4,5%, está 
a ByteDance, com o seu Pico. No pri-
meiro trimestre deste ano, as vendas 
de headsets registraram um aumento 
de 241,6% em base anual, embora deva 
se considerar que no primeiro trimestre 
de 2021 problemas ligados às cadeias 
de suprimentos tenham feito as vendas 
caírem bastante, fazendo com que os 
números deste ano pareçam muito 
elevados.  

Todo o mercado tem seus olhos 
voltados para a Apple, que deve lan-
çar seu headset    no ano que vem. 
Acredita-se que o equipamento da 
empresa de Cupertino será muito 
mais caro que os da Meta, devendo 
atrair, em um primeiro momento, ape-

avançados nessa área e o Google, que 
ao que parece, planeja lançar novos 
dispositivos e um sistema operacional 
para realidade aumentada. 

Como se costuma dizer, é briga de 
cachorros grandes...

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

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

nas os early adopters e fãs da Apple.

A luta deverá se aquecer em breve 
com outros players lançando produtos   
que buscarão ampliar o número de usu-
ários para hardware de realidade mista. 
Dentre esses, estão gigantes como a 
Amazon, que anunciou oportunidades 
de trabalho para profissionais interes-
sados em atuar na criação de produtos 

engdaowichitpunya_CANVA

Uma abordagem lógica para a gestão de dados
O mercado global passou por uma 

rápida e intensa transformação. Nos úl-
timos anos, houve uma disrupção digital 
impulsionada pela indústria 4.0, da Inter-
net das Coisas, do Machine Learning, da 
Inteligência Artificial, da Nuvem, da Big 
Dat. E, com o uso intensivo da tecnologia, 
40 trilhões de gigabytes de dados foram 
gerados no mundo, somente em 2020, se-
gundo informações do Instituto Gartner.

E é aqui que a cultura Data Driven 
tornou-se peça-chave nas organizações 
para melhor compreensão de cenários e 
para a tomada de decisões, em um mundo 
cada vez mais digital, seja nos processos 
de trabalho ou na relação entre as pessoas. 

Nesse contexto, quando todos estão 
conectados, é que se torna crucial às 
empresas fortalecerem suas estratégias 
de gestão de dados. A começar pela 
unificação dos ecossistemas de dados, 
que facilitam ao usuário o acesso seguro 
à informação atualizada, em tempo real, 
e com governança. 

Na prática, vemos que as tecnologias 
hoje adotadas – e os principais players 
do segmento - são as mesmas no mundo 
todo. Da mesma forma, os problemas e as 
práticas de gestão de dados repetem-se 
em todas as verticais e países. No entan-
to, independente das soluções adotadas 
pelas corporações, e se seus sistemas de 
dados estão armazenados em casa ou na 
nuvem, a realidade é que os seus dados, 
encontram-se em silos diversos e aplica-
tivos de negócios que frequentemente 
pouco ou nada se conversam.

Mas se as grandes empresas buscam 
concentrar seus ecossistemas em unidades 
de negócios, por outro lado, necessitam, 
também, de tratamentos de dados dife-
renciados com respostas específicas para 
diferentes áreas. Por exemplo: o que o de-
partamento de marketing busca pode ser 

e que portanto reduzem os custos envol-
vidos de seu armazenamento e trazem 
uma melhor governança de dados em 
tempo real.

Acreditamos que a arquitetura de dados 
mais adequada é aquela que permita a 
criação de políticas de governança e de se-
gurança em todo o ecossistema de dados, 
atendendo as regulamentações vigentes 
e as próximas a serem instituídas. Ou 
seja, estamos falando de uma arquitetura 
dinâmica, capaz de abarcar os desafios 
dos novos cenários que se descortinam. 

A questão de fundo aqui é que a inova-
ção e a transformação digital dependem 
de uma boa gestão de dados para se 
concretizarem nas empresas. Por isso 
mesmo, este ano muitas empresas pas-
sarão a adotar o que chamamos de “uma 
abordagem lógica” para tornar possível 
um real gerenciamento de dados, que 
efetivamente ainda não ocorre na maioria 
dessas corporações. 

A abordagem lógica para a gestão de 
dados elimina a criação de repositórios 
de dados físicos. E, em contrapartida, 
lança mão da virtualização de dados, uma 
forma a manter os dados em seus silos de 
origem, sem transportá-los de um local 
ao outro, mas permitindo o seu acesso de 
forma “virtual”. Tudo isso se dá por meio 
de uma camada lógica de processamento, 
que integra todos os silos e sobre eles 
adiciona linhas de regras de acesso, de 
segurança e, sim, de compliance.

Esse novo olhar sobre a gestão de dados 
permite um enorme impacto em qualquer 
negócio, sobretudo para impulsionar a 
inovação, em um mercado que se mostra 
motivado a pensar novas práticas nas 
relações de consumo.

(Fonte: Marco Wenna é diretor Vendas  
da Denodo no Brasil)

diferente daquilo que o núcleo de logística 
considera relevante, ainda que a informação 
utilizada seja exatamente a mesma. Essa 
questão se repete em todas as áreas que 
fazem parte da complexa arquitetura de 
dados vigente nas corporações. É nesse 
momento que a tecnologia passa a ter um 
papel crucial para apoiar a descentralização 
do acesso aos dados, trazendo ao usuário 
final não apenas as informações que ele 
precisa, mas também um formato que seja 
apresentado que mais lhe faça sentido, no 
dashboard ou aplicação de sua preferência.

E como isso é possível? O ambiente de 
TI ideal é aquele capaz de unificar o aces-
so, em tempo real, de qualquer aplicação 
de negócios, para qualquer usuário e em 
qualquer sistema, independentemente 
de onde os dados estejam localizados. As 
informações podem ser acessadas de forma 
descentralizada, por meio de uma camada 
lógica, para as diferentes necessidades das 
múltiplas áreas que os consomem.

Soluções tradicionais, ao contrário, pre-
veem a criação de um repositório físico de 
dados para dispor de todos os dados em 
um só local, chamado por anos de “data 
lake”. Atualmente, há soluções muito mais 
eficientes, que evitam a necessidade de 
movimentar dados entre os repositórios, 

Marco Wenna
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Renato Martinelli

Como desenvolver relações de 
confiança entre líder e equipe no 

modelo híbrido de trabalho
Renato Martinelli (*)

Uma relação de confiança entre líder e equi-
pe é um elemento-chave nos times de alta 

performance. Autores como Patrick Lencione, 
Stephen M. Covey e outros já identificaram 
que confiança é a base de tudo. Ações como 
delegação de responsabilidades para alguém 
da equipe, alinhamento de prioridades com 
todo o time para garantir futuramente que o 
trabalho será entregue, ou mesmo feedbacks 
com foco no desenvolvimento funcionam bem 
melhor se houve um vínculo sólido de confiança 
estabelecido. 

Entretanto, falar sobre o tema no contexto em 
que todo o time trabalhava no mesmo espaço 
físico é um cenário pré-pandemia, e que para 
alguns, é motivo de desejo no atual momento. 
Depois da experiência do trabalho remoto, que 
durou entre 1 ano e meio a 2 anos dependendo 
da empresa, a modalidade do trabalho híbrido, 
com escalas de 2 a 3 dias no ambiente físico da 
organização, ou seja no presencial, e 2 ou 3 dias 
do restante da semana útil com 5 dias passou a 
ser uma realidade para diversas empresas, no 
Brasil e no exterior. 

Se temos muitos líderes estilo "São Tomé", tem 
que ver para crer, como desenvolver relações 
de confiança no trabalho híbrido, considerando 
que a liderança não estará com 100% da equipe 
com a frequência em que estava acostumada?

O buraco é mais embaixo. Vivemos uma cul-
tura de desconfiança, seja nas instituições, nos 
governos, nas empresas, nas lideranças. Em um 

mundo repleto de fake news, como acreditar 
nas pessoas?

A cultura da desconfiança gerou comporta-
mentos e ações que demonstram preocupações 
dos líderes e receios dos liderados. Afinal de 
contas, como ter certeza de que a equipe está 
trabalhando e não enrolando? Por isso, o uso de 
ferramentas de TI - Tecnologia da Informação 
para monitoramento dos usuários sobre tempo 
no e-mail, nos aplicativos e nas redes sociais se 
intensificou. Ouvi relatos de arrepiar também, 
de que o gestor pediu para a equipe ligar o com-
putador que usa no home office e deixar a câmera 
aberta o tempo todo, como forma de conferir 
se a pessoa estava realmente nas suas funções 
profissionais. Ora bolas, se houve um mínimo 
de confiança, práticas como essa seriam raras. 
Afinal, confiar é acreditar sem precisar verificar.

Quando desenvolvemos uma relação baseada 
na confiança, conseguimos benefícios como:

Colaboração e o senso de pertencimento
Comunicação baseada na honestidade
Aumento de produtividade do time
Crescimento da motivação, felicidade e o senso 

de engajamento de todos
Maior nível de comprometimento e senso de 

realização pelo alcance das metas
Estímulo à criatividade para soluções dos 

problemas e desafios profissionais
Se queremos construir relações de confi-

ança com nosso time, considerando o modelo 
híbrido de trabalho como possibilidade con-
creta de funcionamento, sugiro considerar 4 
pilares: Mindset, Gestão, Relacionamento 
e Comunicação.

Mindset: não conheço pessoas que confiam 
muito nos outros, mas têm baixa autoconfiança. 

é preciso refletir sobre seu autoconhecimento 
e o quanto você tem confiança em si mesmo 
para lidar com os desafios profissionais, sendo 
fiel aos seus valores. 

Gestão: querer adotar o jeito híbrido de tra-
balho, mas continuar fazendo a gestão como se 
todos estivessem no presencial, não vai produzir 
o resultado desejado. Você está com parte da 
equipe na empresa e outra parte a distância? 
Então trate de conectar todos, na mesma re-
união, na mesma agenda de prioridades, na 
mesma equipe. 

Relacionamento: o vínculo de confiança 
virá mais da coerência entre discurso e prática 
do que desenvolver relações de amizade com 
a equipe. Só que nesse cenário, muitos líderes 
confundem os papéis, adotam uma gestão pa-
ternalista e pensam que a equipe deve gostar 
de seu líder para confiar, mas essa relação não 
funciona assim. De que adianta ser amigo das 
pessoas do time e ser um hipócrita nas atitudes?

Comunicação: a equipe que conhece a seu 
próprio líder sabe quando está sendo sincero 
e falando a verdade, e feedbacks honestos é a 
melhor forma de promover o desenvolvimento 
das pessoas que trabalham com você. Mesmo que 
liderados tenham opinião diferente e divergente 
da visão da liderança, discordar não significa 
confrontar. Se houver espaço para o diálogo, 
a equipe se sente mais segura de compartilhar 
suas ideias e perspectivas.

E como não tem mais essa de líder super-herói 
e seus super poderes, gestores infalíveis, 
demonstrar sua vulnerabilidade, suas angústias, 
desconfortos e aprendizados pode ser o caminho 
para que a relação com seu time seja sincera. 

Pode ser que esses quaro pilares possam 

ajudar nas reflexões da sua gestão atual e 
dos pró ximos passos para aperfeiçoar seu 
modelo de gestão. Pode ser também que na 
sua jornada existam outras oportunidades 
que não foram mencionadas. 

Um fato é claro: a confiança é o elo que 
conecta líderes e pessoas, seja no ambiente 
presencial ou no remoto. O que muda é a for-
ma de desenvolver essa relação de confiança 
a distância.

 
(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 

de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências 

de comunicação para potencializar engajamento e 
resultados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 

anos de carreira, agrega experiências e conhecimentos 
em empresas nos setores de Agronegócio, 

Automobilístico, Alimentos e Bebidas, Comércio, 
Construção, Farmacêutico e Químico, Financeiro e 
Seguros, Papel e Celulose, TI e Telecom, Varejo. É 

especialista em temas relacionados à Comunicação, 
Liderança, Gestão de Equipes de Alto Desempenho e 

Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação e Articulação 
de Soluções.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: WALLACE GONÇALVES FERREIRA CHAPETA, estado civil solteiro, 
profissão estudante, nascido nesta Capital, Guaianases, SP, no dia 01/12/2004, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Renato Batista Chapeta e 
de Regina Gonçalves Ferreira. A pretendente: AMANDA ROSSI ARAÚJO, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 08/06/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Herbert Leonardo de 
Araújo e de Claudia Rosa Rossi.

O pretendente: ITALO GRANH SILVA, estado civil solteiro, profissão forças armadas, 
nascido nesta Capital, Liberdade, no dia 16/02/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edimilson Roque da Silva e de Maria Valdenia 
Verissimo. A pretendente: ALINE PEDROSO ROMITA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 10/11/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Fabio Romita e de 
Marisa Pedroso Romita.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

WALTER BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido 
no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/004.FLS.096 CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (30/01/1978), 
residente e domiciliado Via de Pedestre Tapia-Guaçu, 18, CEP: 08210535, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdevi Alves da Silva e de Jailza Barbosa da Silva. 
CAMILA PRUDENCIO MARIANO PIRES, estado civil solteira, profissão analista de 
logística senior, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.141-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e 
seis (21/08/1986), residente e domiciliada Via de Pedestre Tapia-Guaçu, 18, CEP: 
08210535, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Mariano Pires e de Angela 
Maria Prudencio Pires.

THAUAN DOS SANTOS RIBEIRO SOARES, estado civil solteiro, profissão projetis-
ta, nascido neste Distrito (CN:LV.A/314.FLS.252 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e oito (01/07/1998), residente e 
domiciliado Rua Henrique Liberti, 106, apartamento 53-C, CEP: 08250700, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ribeiro 
Soares e de Rosimar Bispo dos Santos Soares. GIOVANNA GOMES DE BRITO, 
estado civil solteira, profissão bancária e analista de auditoria, nascida em Jundiaí, 
neste Estado (CN:LV.A/057.FLS.169-FRANCISCO MORATO/SP), Jundiaí, SP no dia 
cinco de maio de mil novecentos e noventa e oito (05/05/1998), residente e domi-
ciliada Rua Carolina Fonseca, 297, torre 01, apartamento 57, CEP: 08230030, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Gomes de Brito e de Patricia 
Carla de Brito.

CARLOS UMBERTO PINHEIRO LEVI, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Central, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.091-CEN-
TRAL/BA), Central, BA no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e ses-
senta e um (22/12/1961), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1075, bloco 
A, apartamento 22, CEP: 08253001, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nei 
Pinheiro da Silva e de Marli Pinheiro Levi. DORALICE PIRES DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em Central, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/034.FLS.151 CENTRAL/BA), Central, BA no dia nove de setembro 
de mil novecentos e sessenta e quatro (09/09/1964), residente e domiciliada Rua 
Virgínia Ferni, 1075, bloco A, apartamento 22, CEP: 08253001, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aminadab Correia de Souza e de Jaira Pires de Souza.

CRISTIANO DE JESUS DA BÔA MORTE, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de produção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/044.FLS.217 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e oito 
(24/03/1978), residente e domiciliado Rua Tubarão, 08, casa 03, CEP: 08295500, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marlei Madalena da Bôa Morte. IONICE 
SAMPAIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nasci-
da no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.227-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(28/09/1983), residente e domiciliada Rua Tubarão, 08, casa 03, CEP: 08295500, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vercí Jose da Silva e de Cenira Sampaio 
da Silva.

ANTONIO CAETANO MIGUEL, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Orobó, Estado de Pernambuco, Orobó, PE no dia vinte e um de 
junho de mil novecentos e cinquenta e sete (21/06/1957), residente e domici-
liado Praça Jandaira, 88, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Caetano Miguel e de Maria Severina Xavier. 
SONIA MARIA FELIX, estado civil solteira, profissão auxiliar geral, nascida 
em Limoeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/018.FLS.166-JOÃO ALFREDO/
PE), Limoeiro, PE no dia dez de julho de mil novecentos e sessenta e seis 
(10/07/1966), residente e domiciliada Praça Jandaira, 88, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco Felix 
e de Maria Josefa da Conceição.

VINICIUS PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão analista de T.I, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/224.FLS.242-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (17/03/1995), residente e domiciliado 
Rua Peixoto Werneck, 700, CEP: 03568060, Parque Artur Alvim, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Vicente Pereira de Sousa e de Jucineide Alves da Silva. DANIELE 
PEREIRA SANDIM, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em Belo Horizon-
te, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/492.FLS.082 3º SUBDISTRITO DE BELO HO-
RIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia primeiro de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (01/10/1994), residente e domiciliada Rua Gonçalo Temudo, 65, CEP: 
08285280, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rodnei Barbosa Sandim 
e de Simone Silva Pereira Sandim.

MARCOS PAULO DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido 
neste Distrito (CN:LV-A-076,FLS.235-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de junho 
de mil novecentos e setenta e cinco (03/06/1975), residente e domiciliado Rua Martinho de 
Brito, 17, CEP 08245-580, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Jesus de França e de Izaura Ferreira de França. JULIANA GREGÓRIO DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em Ferraz de Vascon-
celos, neste Estado (CN:LV-A-034,FLS.160V-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de 
Vasconcelos, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/02/1985), 
residente e domiciliada Rua Martinho de Brito, 17, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nelson José dos Santos e de Adalgisa José Gregório dos Santos.

ADILSON JERÔNIMO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão varredor, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e 
setenta e três (07/07/1973), residente e domiciliado Rua do Cloro, Viela 07, 125, CEP: 
08280400, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Galdino dos San-
tos e de Valdecir Sebastiana Jerônimo dos Santos. DEIGMAR ANGELICA DE SOUZA, 
estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida neste Distrito, Sâo Paulo, SP no 
dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (17/09/1975), residente 
e domiciliada Rua do Cloro, Viela 07, 40, CEP: 08280400, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Ferreira de Souza e de Maria do Rosário Souza.
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

O pretendente: JOÃO LUIZ MALAVAZI, estado civil divorciado, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 19/12/1965, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Renaldo José Malavazi e de Maria Luci Roiz Malavazi. A 
pretendente: ELIANA VITOR DA SILVA, estado civil solteira, profissão gerente de condo-
mínio, nascida nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 27/09/1968, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva e de Clarice Vitor da Silva.

O pretendente: AURELIO FIGUEIREDO DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em Uirauna, PB, no dia 04/04/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Gonzaga de Sousa e de Luzia Geralda de Figueiredo. A 
pretendente: LUANA GONZAGA FERREIRA, estado civil solteira, profissão técnica de enfer-
magem, nascida em Uirauna, PB, no dia 27/09/2002, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Manuel Evangelista Ferreira e de Maria do Carmo Gonzaga Ferreira.

O pretendente: JÉFERSON SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Valente, BA, no dia 09/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Ambrozio Araujo Oliveira e de Ana Porto Santos. A pre-
tendente: NICOLE BALBI CARVALHO LOPES, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 10/11/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carvalho Lopes e de Cristina Aparecida Balbi.

O pretendente: EDUARDO ARRUDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão suporte co-
mercial, nascido em Santos, SP, no dia 14/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz de Souza e de Angela Maria Arruda de Souza. A pretendente: 
TAMIRIS MARCELE TOLEDO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 07/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Cambauva do Nascimento e de Silvana Maria Toledo Nascimento.

O pretendente: CRISTIANO PELIZZARI DE ANDRADE, estado civil solteiro, 
profissão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 
23/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Valdemir Faustino de Andrade e de Maria Elisabete Pelizzari de Andrade. A pre-
tendente: LUCIANA SANTA MARIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
gerente de RH, nascida em Porto Alegre, RS, no dia 15/03/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Cezar de Oliveira e de 
Onira Santa Maria de Oliveira.

O pretendente: ARTHUR CASULLI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão biólogo, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 02/03/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Henrique Pina de Oliveira e de Fernanda Bres-
sanelli Casulli de Oliveira. A pretendente: KARINA GABRIELE ALVES DIAS, estado civil 
solteira, profissão bióloga, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia 18/02/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Costa Dias e de Maria 
Amelia Moraes Alves Dias.

O pretendente: FRANK NERY MORALES GUTIERREZ, estado civil solteiro, profis-
são autônomo,nascido na Bolivia, no dia 06/06/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Juanito Morales Perez e de Carmen Gutierrez 
de Morales. A pretendente: NEIZA MALLON GUSMAN, estado civil solteira, pro-
fissão costureira, nascida na Bolivia, no dia 09/03/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valentin Mario Mallon Prieto e de Salome 
Gusman Inojosa.

Ricardo Perdigão (*) 

Ainda assim, uma pergunta pare-
ce circular sem parar nos meios 
de TI: a nuvem vai matar os data 

centers? Existem várias respostas para 
esta pergunta, dependendo do ponto 
de vista. Você pode ter ouvido rumo-
res de que o data center corporativo 
está sendo extinto pela computação 
em nuvem. 

Já em 2018 estava em debate uma 
possível substituição do data center 
tradicional pelos serviços baseados 
em nuvem, com projeções apon-
tando 2021 como o ano limite para 
esse processo. Mas não foi isso o que 
aconteceu, como comprova relatório 
do Gartner, que aponta o mercado de 
data center em crescimento.

Em 2020, o mercado realmente apre-

sentou uma queda de 10%, refletindo 
a crise por conta da pandemia, mas, 
em 2021, já voltava a subir - 6%, e com 
previsão de crescimento contínuo até 
2024. Segundo analistas do Gartner, 
esse crescimento é impulsionado 
principalmente pela adoção da IoT, 
que aumenta a demanda de serviços 
não apenas em grandes Data Centers 
(privados e colocation), mas também 
em médios, pequenos e micro Data 
Centers.
	 •	Será a hora de migrar tudo? - 

Embora muitos CFOs e executivos 
possam adorar a ideia de eliminar 
os data centers, não acredito que 
grandes empresas tenham planos 
de migrar todos os seus sistemas, 
aplicações e dados, entre outros, 
para a nuvem. 

Na verdade, acredito que existam 
mais empresas tentando descobrir 
como modernizar os principais sis-
temas legados que permanecem no 
data center do que tentando migrar 
tudo para a nuvem. Preocupações 
com segurança e conformidade, 
confiabilidade/disponibilidade e 
gerenciamento são alguns dos pro-
blemas apontados pelos CIOs para 
manterem seus data centers em 
funcionamento. 

Atualmente, com normas como a 
GDPR e LGPD, que regulam a priva-
cidade dos dados, empresas precisam 
estar atentas a todos os sistemas de 
segurança oferecidos pelos provedo-
res de nuvem, assim como seus planos 
de contingência em casos de desastres 
ou violações. 

	 •	Um novo ponto de equilíbrio 
- Ao que tudo indica, a indústria 
vai encontrar um novo equilíbrio, 
como sempre acontece quando 
enfrenta uma tecnologia disrup-
tiva. Quando ouvimos falar da 
“extinção” dos data centers, acre-
dito que isso se refere apenas ao 
impacto nas pequenas empresas, 
que estão em condições de per-
ceber benefícios imediatamente, 
graças ao tamanho e escala de 
suas operações, o que lhes permite 
adotar mudanças facilmente e que 
já não investiam em data centers 
próprios. 

As organizações maiores, por outro 
lado, têm muito dever de casa a fazer 
antes de descartar seus ativos de arma-

zenamento de dados físicos. Os altos 
volumes de dados e outros aspectos 
importantes, como segurança e priva-
cidade, são considerações que ainda 
precisam ser abordadas na migração 
para a nuvem.

Os data centers vão desaparecer à 
medida que a nuvem pública, privada 
e híbrida cresce? Não. Data centers e 
nuvem continuarão crescendo para 
acompanhar a economia que se es-
pera que volte a crescer com o fim 
da pandemia. Então, a resposta certa 
para a pergunta “a nuvem vai matar 
o data center?”, parece ser realmente 
“ainda não”. Tanto a nuvem quanto o 
data center ainda vão conviver por um 
longo período.

(*) - É, diretor da Tecnocomp 
(www.tecnocomp.com.br).

Por que a nuvem (ainda) não vai matar os data centers
A crescente oferta de provedores e de serviços na nuvem disponibiliza uma infinidade de soluções customizadas, mas, mesmo que boa parte dos processos 
tradicionais executados em um data center sejam migrados para a nuvem, aparentemente para grandes organizações sempre haverá necessidade de uma 
infraestrutura on-premise
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