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Promover uma cultura 
de aprendizagem 

dentro da empresa

Embora o 
aprendizado baseado 
em tecnologias 
seja importante, 
as organizações 
precisam estar 
atentas à sua cultura 
organizacional

Tenho recebido muitos 
pedidos de cursos “de 
prateleira” e isso me 

preocupa no momento atual 
do mercado. As empresas 
precisam estar cientes de 
que o aprendizado somente 
é eficaz e eficiente quando 
faz sentido para as pessoas. 
Ter um cardápio de cursos 
online para oferecer aos co-
laboradores não é sinônimo 
de ter uma boa estratégia 
que apoie o aprendizado na 
organização. 

O modelo de aprendiza-
gem online nasce de dentro 
de cada empresa e precisa 
ser planejado adequada-
mente. Os modelos são di-
versos e variam conforme o 
público, cultura, infraestru-
tura e objetivos estratégicos 
da Educação Corporativa. 
Você já escutou empresas 
dizendo que precisam ter 
uma quantidade relevante 
de cursos para lançar uma 
plataforma de aprendiza-
gem online? 

Escuto isso todos os dias. 
A maioria dessas empresas 
que investiu na compra 
de inúmeros cursos de 
prateleira e no volume de 
produção, sofrem pela falta 
de aderência aos treina-
mentos online. E por que? 
Simples: o conteúdo precisa 
fazer sentido e precisamos 
conhecer aos poucos qual o 
melhor modelo a ser imple-
mentado.

Então, como promover 
e construir uma cultura 
de aprendizagem dentro 
da empresa? Quais são os 
principais problemas que 
as empresas enfrentam para 
se tornar uma organização 
de aprendizagem de alto 
impacto? Basicamente, não 
importa quão boa ou fraca 
seja a tecnologia empregada 
para promover a aprendi-

zagem. 
Além de existirem inú-

meros LMS´s (Learning 
Managament System) no 
mercado e diversos recur-
sos tecnológicos que apoiam 
a construção de objetos de 
aprendizagem, é a cultura 
que importa. Nas empresas 
que possuem uma “cultura 
de aprendizagem”, as pes-
soas sentem-se motivadas 
a aprender. A direção é 
patrocinadora das ações 
de aprendizagem e esti-
mula que os especialistas 
disseminem seus conheci-
mentos. 

As empresas que adotam 
essa cultura de apren-
dizagem possuem maior 
capacidade de adaptação, 
reorganização, inovação e 
crescimento sustentável. 
E quais são os passos para 
melhorar a experiência de 
aprendizagem dos funcio-
nários e criar uma cultura 
de aprendizagem? Inicial-
mente é preciso entender 
o ambiente de trabalho dos 
funcionários, as habilida-
des existentes, o histórico 
educacional e o ambiente 
gerencial. 

Segundo que um progra-
ma de treinamento sozinho 
não resolve os problemas 
da organização. Por isso é 
importante entender que 
tipo de experiência de 
aprendizagem realmente 
faz sentido para os funcioná-
rios. Isso inclui construir um 
conjunto de estratégias que 
permitam avaliar a absorção 
desse aprendizado e utilizar 
ferramentas adequadas e 
interativas aliadas ao con-
teúdo personalizado. 

As abordagens tecnológi-
cas mais utilizadas no mo-
mento são micro e-learning, 
realidade virtual e aumen-
tada, chatbots, gamificação 
e vídeos.

No entanto, cada aborda-
gem precisa estar alinhada 
ao perfil dos usuários, à 
realidade da estrutura da 
organização e a sua cultura. 
Senão, será só mais uma ten-
tativa frustrada para todos.

(*) - Especialista em Educação 
Corporativa, é Diretora da Rb 

Learning, Gamification Researcher 
(www.rblearning.com.br).

Elenise Rocha (*)

Compliance nada mais é que o 
compromisso de fazer o que é certo sempre.

A Yamo, foodtech pioneira 
em lançar sorvetes saudáveis e 
100% vegetais, apresenta uma 
nova categoria de produto: os 
leites vegetais. Eles chegam ao 
mercado em três sabores - Coco, 
Chocolate e Integral (à base 
de castanhas de caju). Todos 
são feitos a partir do inhame, 
sem glúten, sem conservantes, 
possuem Yamina (Composto 
Nutricional criado pela marca, 
que potencializa os benefícios do 
inhame, por meio da associação 
de vitaminas e minerais) e são 
fonte de cálcio.

A Yamo buscou uma receita que 

deixasse o leite vegetal com pro-
priedade nutricional idêntica ao 
leite de vaca. O nome da marca traz 
duas referências do inglês: Yam, 
de inhame, e Yummy, de saboroso, 
para transmitir uma mensagem de 
sabor, felicidade e bem-estar. 

O resultado é um produto que 
possui todas as vitaminas, pro-
teínas, minerais e gorduras do 
leite de origem animal, com um 
aumento para 40% de cálcio por 
litro e com menor quantidade de 
calorias e carboidratos. Assim 
como os sorvetes, todos os leites 
têm como base o Inhame. Para 
encontrar a espécie de tubérculo 

que trouxesse mais benefícios 
para a saúde, a marca realizou 
pesquisas na Fazenda Yamo, em 
parceria com Universidade Fede-
ral e Embrapa. 

O trabalho resultou na criação 
da Yamina, composto nutricional 
adicionado à bebida, que possui 
excelente quantidade de fibras, 
vitamina C, potássio, ferro, zinco 
e selênio, e quando aplicada na 
linha Kids, ajuda no desenvolvi-
mento cognitivo e crescimento. 
Os leites vegetais ainda possuem 
as Vitaminas A, E, D2, B1, B2, B3, 
B5, B6 e B12. Os lançamentos são 
uma excelente opção para quem é 

vegano ou tem restrições à lactose, 
mas mesmo assim gosta de fazer 
receitas como pudins, bolos entre 
outras, pois ele possui a consistên-
cia do leite animal e é ainda mais 
rico em nutrientes.

“Os novos produtos chegam 
para fortalecer o nosso propósito 
de transformar a alimentação, 
com alimentos muito mais nutri-
tivos, funcionais e sustentáveis. 
Com o leite, estaremos mais 
presentes na casa dos clientes, 
levando esses benefícios para 
todos os cantos do país. E claro, 
sempre prezando pela máxima 
qualidade, saudabilidade e mui-

to sabor”, explica Fabio Neto, 
cofundador da Yamo.

Os produtos não contêm adição 
de gorduras, conservantes e açúcar 
refinado. Também não utilizam in-
gredientes artificiais, saborizantes 
e corantes. São plant based, ou seja, 
produzidos à base de plantas, sem 
glúten, lactose ou gorduras satura-
das. “Acreditamos muito no poder 
que o inhame traz para a saúde e 
por isso usá-lo na base dos nossos 
novos produtos, sempre será nossa 
premissa. No final, as pessoas irão 
consumir um superalimento, 100% 
vegetal, gostoso e muito saudável”, 
comenta Neto. 

Postos e o preço do combustível 
antes da redução do ICMS

Desde ontem (7), os postos de combustíveis de todo país 
estão obrigados a divulgar, de forma “correta, clara, precisa, 
ostensiva e legível”, os preços dos combustíveis que eram 
cobrados, em cada empresa, no dia 22 de junho de 2022, 
“de modo que os consumidores possam compará-los com 
os preços praticados no momento da compra”. A determi-
nação, com vigência até 31 de dezembro de 2022, consta 
do decreto nº 11.121, publicado no Diário Oficial da União.

Com a medida, o governo pretende possibilitar ao con-
sumidor comparar o preço atual com o que era cobrado 
antes de vigorar a lei que não permite às unidades federa-
tivas cobrar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) com percentual acima da alíquota de 17% 
ou 18%, dependendo da localidade. A lei foi sancionada no 
dia 24 de junho. O decreto destaca, ainda, que os donos 
dos postos deverão informar também, em separado, o valor 
aproximado relativo ao ICMS; o valor relativo à Contribui-
ção para o PIS/Pasep; e à Cofins; e, ainda, o valor relativo 
à Cide-combustíveis (ABr).

Entre essas fases, é 
obrigação de quem 
vende comprovar que 

não possui dívidas tributá-
rias ou trabalhistas, não está 
sendo processado e que não 
está passando por nenhuma 
interdição judicial, informa-
ções que só são adquiridas 
por meio das certidões. 
Neste sentido, destaque para 
um dos documentos mais 
importantes nas transações 
imobiliárias: a certidão do 
imóvel. 

Por conter todo o histórico 
do imóvel e dos ex-proprie-
tários, este é o comprovativo 
do registro do imóvel, e que 
comprova que o ato foi efetu-
ado. Elaborada em cartório, 
ela declara de fato quem é o 
verdadeiro proprietário, se 
há indício ou evidências de 
uma rede de relacionamento 
[como a confirmação de um 
matrimônio, por exemplo], 
bem como se a propriedade 
foi ou está sendo transmitida 
de uma pessoa para outra. 

Através da certidão de 
ônus reais, com a matrícula 
do imóvel, é possível saber 
ainda a real situação do 

Os cartórios têm uma ampla fonte de informações públicas que 
são extremamente eficientes durante as buscas patrimoniais.

Tecnologia busca documentos 
em 30 mil cartórios pelo Brasil

Para que o sonho do imóvel próprio não se torne um pesadelo, há uma série de etapas burocráticas, 
pelas quais todas as pessoas têm que passar, garantindo, assim, a segurança e a integridade dos 
envolvidos no processo: comprador, vendedor e empresas que realizam a comercialização dos imóveis

checar os documentos que 
tratam da situação da obra, 
bem como da regularidade 
e da idoneidade moral e 
financeira da construtora.

Fato é que os cartórios, de 
todo o Brasil, têm uma ampla 
fonte de informações públi-
cas que são extremamente 
eficientes durante as bus-
cas patrimoniais. Contudo, 
saber utilizar esses dados 
de forma estratégica é bem 
mais importante do que os 
possuir. 

A Leme, por meio de inteli-
gência e análise documental 
jurídica aliada às modernas 
ferramentas tecnológicas, 
fornece relatórios de ges-
tão otimizada para os mais 
variados processos, anali-
sando informações em mais 
de 30 mil cartórios e órgãos 
públicos, realizando bus-
cas processuais em todos 
os Tribunais de Justiça do 
Brasil, pesquisa de imóveis 
urbanos e rurais etc. - Para 
conhecer mais, acesse: (le-
meforense.com.br). Para 
solicitar documentos, aces-
se: (https://centraldascerti-
does.com.br/).

patrimônio e se há dívidas 
que podem vir a cair sobre 
o comprador. Portanto, 
advogados, consultores e 
entidades de defesa do con-
sumidor alertam: existem 
diversos fatores de risco na 
compra de qualquer imóvel, 
mas se esse estiver na plan-
ta os cuidados têm que ser 
redobrados. 

“Antes da aquisição, é 
recomendável se prevenir 
contra imprevistos e práti-
cas abusivas para proteger 
ao máximo o patrimônio 
financeiro, contando com 
a ajuda de especialistas no 
assunto, de preferência”, 

comenta Marlon Godoy, di-
retor comercial e de marke-
ting da Leme Inteligência 
Forense, lembrando o caso 
de construtoras e incorpo-
radoras que já deixaram 
muitos compradores em 
apuros. 

“Comprar uma casa ou 
apartamento na planta, 
em geral, é mais barato do 
que adquirir uma unidade 
pronta, entretanto, o tiro 
pode sair pela culatra se a 
pessoa não se cercar de to-
dos os pormenores”, garante 
Marlon, ao recomendar que 
o primeiro cuidado, antes 
de fechar o negócio, seja 
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Caio Fiche Zanforlin (*) 

Começo respondendo, objetiva-
mente, à pergunta: Compliance 
não é simplesmente o nome de 
uma área da empresa, mas sim 
um valor institucional. O termo 
“Compliance”, do inglês, deriva 
da ação verbal “to comply with” 
ou “cumprir com algo”. No melhor 
esforço de tradução para o portu-
guês, chegamos à palavra “Confor-
midade” – usada por muitos para 
classificar a área de Compliance –, 
que remete ao ato de agir conforme 
um direcionamento, uma regra ou 
uma convenção social. 

Mas, na prática, é bem simples: 
Compliance nada mais é que o 
compromisso de fazer o que é cer-
to sempre. Ouso dizer que, se não 
todos, a maioria dos profissionais de 
Compliance no Brasil, em algum mo-
mento, já se sentiu nadando contra 
a maré, falando para as paredes ou 
em um idioma que ninguém é capaz 
de entender. Todos os esforços em 
ditar como as pessoas devem agir 
são inúteis, se não estiverem asso-
ciados aos valores e à cultura delas. 

Se os colaboradores não enten-
dem os porquês, se não se sentem 
responsáveis pelas mudanças que 
desejam ou se não enxergam valor 
em agir corretamente, então, os 
Compliance Officers serão meros 
repetidores de regras que nin-
guém cumprirá. Quantas pessoas 
atuam na área de Compliance da 
sua empresa? 1, 5, 10, 20? Que 
fossem 50! Seria possível que es-
ses 50 sejam capazes de garantir 
a ética e integridade de todos os 
demais funcionários? Sem cultura, 
a resposta é não. E cultura se faz 
pelo exemplo. 

O que é o Compliance na prática?
determinar as diretrizes e priorida-
des do negócio, orientar a conduta 
e ser o maior exemplo dos valores 
institucionais. Cabe ao RH recrutar 
pessoas alinhadas, apoiar o desen-
volvimento dos colaboradores, ga-
rantir a formação de lideranças que 
serão exemplos para suas equipes. 
Cabe à comunicação disseminar os 
valores éticos e fortalecer a cultura 
da organização interna e externa-
mente. 

Cabe à equipe de relações insti-
tucionais representar a companhia 
perante o poder público, com ética, 
transparência e disciplina. Cabe à 
área de suprimentos e ao comercial 
garantirem os preceitos de livre 
concorrência, a devida diligência e 
a relação com terceiros alinhados. 
Cabe ao financeiro garantir transa-
ções legítimas, registros íntegros 
e reportes completos. Ao jurídico, 
cabe o suporte legal da operação e 
a segurança contratual da empresa. 
Tudo isso é Compliance!

Ao time de Compliance propria-
mente dito, cabe orientar e apoiar 
as áreas quanto aos riscos e con-
troles internos, detectar os desvios 
de conduta, coordenar apurações 
necessárias, orientar a aplicação de 
medidas disciplinares e corretivas, 
e realizar o reporte aos comitês. 

Por fim e mais importante, cabe 
a todos os colaboradores – espe-
cialmente aos líderes – a respon-
sabilidade de agirem alinhados 
aos valores éticos institucionais, 
zelarem pela reputação da com-
panhia, representarem o exemplo 
aos demais e serem a mudança que 
todos desejamos.

(*) - É especialista em Compliance e co-fundador 
da Agência CMLab.     
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A mensagem precisa ser clara! Agir 
corretamente tem que ser prioridade 
de toda a diretoria executiva; fazer o 
que é correto tem que ser premissa 
fundamental de todas as decisões 
empresariais. E, invariavelmente, 
os desvios confirmados precisam 
ser exemplarmente disciplinados 
de forma justa e proporcional, sem 
olhar cara ou crachá.

Seria efetivo à ação investir zilhões 
na polícia e no combate ao crime, se 
o legislativo não for claro e coeso, se 
o judiciário não for justo, se o peni-
tenciário não disciplinar de fato, se 
as escolas não formarem cidadãos de 
bem, se os pais não representarem 
exemplos para seus filhos e se as pes-
soas não se sentirem responsáveis 
pela mudança que tanto almejam? 
(Qualquer semelhança com o Brasil 
NÃO é mera coincidência). Na em-
presa não é diferente. 

De nada adianta os Compliance 
Officers atuando sozinhos. Cabe ao 
CEO garantir a governança correta, 

Leite vegetal com propriedade igual à do leite de origem animal


