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Quando o assunto é a globalização, muito se tem a falar. Mas, quando 
voltamos esse tema para a gestão das empresas, ainda encontramos 
resistência, reservas e incompreensão de alguns empresários.   
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A cada dia novas soluções inovadoras surgem no mercado a fim 
de conectar pessoas e empresas. Estas ferramentas tornam-se 
essenciais para a evolução do setor de marketing, que amplia seu 
papel estratégico ao contribuir efetivamente para o aumento das 
vendas com a utilização de inteligência de dados.   

A inteligência de dados e o desenvolvimento 
do marketing

O e-commerce faturou mais de R$160 bilhões em 2021, segundo 
levantamento da Neotrust, com um crescimento de quase 27% em 
relação ao ano de 2020, e deve encerrar 2022 também em alta. A As-
sociação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima novo 
crescimento, de 12%, e um faturamento de R$170 bilhões.    

E-commerce: estratégias para alavancar  
o negócio desde o início

Apesar da digitalização ser uma grande tendência para os próximos 
anos, quando se fala em atendimento ao cliente é preciso dar um 
passo atrás.    

Cinco dicas para ajudar na humanização  
do atendimento digital

Yuri_Arcurs_CANVA

Empreendedora: o que precisa ouvir 
antes de abrir seu negócio

Apesar da trajetória ser longa e 
dos desafios serem diversos, o 
público feminino já representa 
quase 50% dos empreendedores 
no Brasil, segundo a Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). 

Além disso, segundo uma pesquisa rea-
lizada em parceria entre o Movimento 

Aladas e o Sebrae SP, de março de 2020 a 
setembro de 2021, 91% das mulheres foram 
responsáveis pela fundação de empresas. 
Destas, 78% usaram recursos próprios, 
pela dificuldade de captação externa que, 
infelizmente, ainda é uma realidade. 

 
Para Daniela Graicar, fundadora do Mo-

vimento Aladas, cada incentivo importa e 
conselhos podem valer ouro para quem de-
seja se aventurar pelo empreendedorismo 
feminino. “Tirar o sonho de empreender do 
papel exige que mulheres tenham muito 
jogo de cintura e estratégias claras para 
equilibrar o tempo, captar recursos, gerir a 
equipe de forma inspiradora e evitar dores 
de cabeça desnecessárias”, comenta. 

 
Ela destaca ainda que receber bons 

conselhos deixam a trajetória mais leve 
e segura, com apoio e confiança para en-
frentar os desafios que estão por vir. Essa 
ajuda pode vir de pessoas próximas ou, até 
mesmo, de programas de mentoria. Ter 
um mentor na jornada profissional é um 
recurso que pode tornar a evolução mais 
rápida e prazerosa. 

Na MentorEla, plataforma de mentoria 
do Aladas, é possível escolher mentores 
experts nos temas que tiram o sono da 
empreendedora, como fluxo de caixa, 
preparação de pitch para investidores e 
gestão de times. Desatar os nós das nos-
sas cabeças pode ser mais fácil do que as 
pessoas imaginam.

 
Começar, de fato, pode trazer dúvidas, 

medos e muita incerteza. Por isso, receber 
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bons conselhos pode ser a dose de coragem 
que está faltando por aí! Daniela Graicar 
lista os seis principais que toda empreen-
dedora precisa ouvir:

 
1. Trace metas e ajuste o plano 

regularmente - O fato do negócio ser 
seu não pode te tirar da responsabilidade 
de prazos e metas. Sugiro estipular três 
grandes metas por trimestre e cuidar 
quinzenalmente dos indicadores. Ajustá-las 
também faz parte do processo!

 
2. Aceite que você não será uma 

unanimidade - Clientes vão criticar seu 
produto ou serviço, pessoas do seu time vão 
questionar seu modelo de gestão e “aban-
donar o barco”, você receberá comentários 
ruins nas redes sociais. Isso faz parte do 
jogo e quanto mais gente conhecer você 
e sua empresa, mais chances de receber 
críticas. E tudo bem! Aprenda a filtrar as 
críticas relevantes sem ser tão passional. 

3. Saiba pedir ajuda - A gente às vezes 
acha que perguntar aos outros é sinal de 
fraqueza. Acredite no poder da mentoria 
ou das redes de apoio com outras empre-
endedoras. As dúvidas são muitas e isso é 
normal, afinal, empreender é complexo. 

Há muitos mentores que adoram colabo-
rar com a evolução de empreendedoras e 
deixar de aproveitar esse repertório e net-
working é desperdiçar tempo e potência.

4. Formalize os combinados - Invista 
tempo registrando tudo o que você combi-
nar de entregar e o que contratar dos outros. 
Redija contratos, tenha um(a) advogado(a) 
bom/a. Não conte com o bom senso ou com 
a memória dos outros ou a sua.

5. Cuide de você - Lembre que em-
preender é uma maratona e não um tiro 
de 50 metros. Estabelecer uma rotina que 
considera sua saúde e bem-estar emocional 
é relevante para o sucesso do seu negócio. 
Coloque esse tempo na sua agenda, ou logo 
você não terá mais energia ou qualidade no 
que se propuser a fazer. Cuidar de você não 
é um luxo e sim necesidade no processo 
de empreender.

6. Desistir? Jamais! - Quando você 
pensar em desistir (isso vai acontecer 
bastante), pare e lembre o que te levou 
a começar essa empreitada. Isso normal-
mente faz o esforço recuperar o sentido 
e recarrega as baterias. -  Fonte e outras 
informações: (https://aladas.com.br).

Robert Kneschke_CANVA

Empresa do Vale do Silício procura ‘trainee 
empreendedor’ para ser sócio em um ano

@A Innovation Intelligence, maior plataforma de inovação aberta do 
mundo, com 1,3 milhão de startups indexadas, está lançando o seu 

primeiro programa de trainee em empreendedorismo. Fundada pelo 
empreendedor brasileiro Luiz Neto, radicado há seis anos no Vale do 
Silício, a empresa está em busca de candidatos brasileiros com potencial 
para se tornarem sócios ao fim do processo. Serão cerca de cinco trainees 
selecionados para trabalhar durante um ano em um hub estratégico no 
Brasil. Caso o candidato vire sócio da empresa, ele passará ainda por uma 
semana de imersão no escritório da empresa, situado no AWS Startup Loft, 
em São Francisco, Califórnia. Na análise dos perfis, não será determinante 
ter inglês fluente. As inscrições podem ser feitas pelo link https://apply.
innovationintelligence.ai/pt-br/partner-program até o dia 19 de agosto.

     Leia a coluna completa na página 6
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Gondoleiros de Veneza e o guia  
de roteiros alternativos

Gondoleiros de Veneza lançaram um guia para ajudar turistas a 
descobrir segredos e itinerários secretos em uma das cidades mais 
concorridas da Itália. A ideia da publicação é contar as preciosidades da 
capital do Vêneto através dos olhos daqueles que a vivem diariamente no 
comando de suas gôndolas. “Venezia: La Guida Ufficiale dei Gondolieri” 
apresenta sete roteiros que englobam desde pontos mais tradicionais, 
como a superlotada Praça San Marco, até atrações ainda imunes ao 
turismo de massa. Seis itinerários se concentram no centro histórico 
de Veneza, enquanto o sétimo é voltado às ilhas, como Murano, famosa 
pelo artesanato em vidro, e Burano (ANSA).   Leia a coluna 
completa na página 5
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Direito ao aborto
Os eleitores do Kansas, um dos 

mais conservadores estados norte-
-americanos, decidiram vetar uma 
mudança para adicionar a proibição 
ao aborto na Constituição estadual. 
58,8% dos eleitores votaram "não" e 
41,2% optaram pelo "sim". Com isso, 
o direito ao aborto seguirá valendo no 
estado. É a primeira votação popular 
realizada desde que a Suprema Corte 
dos Estados Unidos derrubou o direito 
ao aborto em nível nacional (Ansa).
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Uma geração de 
deprimidos: tema de 
preocupação mundial

O que tem acontecido 
com os nascidos entre 
1981 e 2010? 

A depressão é um 
tema de preocupa-
ção mundial, uma 

vez que tem sido consi-
derada a doença que mais 
gera afastamento do traba-
lho, e tem alcançado, mais 
intensamente, uma faixa 
etária da população que 
nos chama a atenção: nas-
cidos entre 1981 a 2010. 

São pessoas que hoje têm 
entre 12 e 41 anos, fase 
que engloba adolescentes, 
jovens e adultos em suas 
fases mais produtivas, 
tanto em período escolar, 
quanto profissional, de ex-
pressivo desenvolvimento 
humano. As queixas apre-
sentadas por eles trazem 
situações como: “a vida 
não tem sentido; não te-
nho mais vontade de fazer 
nada; nada me agrada; as 
roupas não ficam bem em 
mim; preciso fazer muitas 
coisas, ou ainda, ter muitos 
estímulos para ter vontade 
de algo”.

Mas, elas não param por 
aí: há um questionamento 
constante sobre a felici-
dade e o que fazer para 
alcançá-la, e uma dificul-
dade para compreender o 
sentido do sacrifício, das 
recusas e entregas pelo 
outro. Sim, essa é, infeliz-
mente, a realidade que se 
apresenta neste momento, 
uma vez que a busca por 
acompanhamento psico-
lógico e psiquiátrico tem 
aumentado na mesma 
proporção das crises de 
ansiedade, depressão e 
índices preocupantes de 
suicídio. 

Muitos jovens procuram 
a psicoterapia, pois estão 
cientes do que se passa 
com eles: estou deprimido, 
tive crises, surtei, pirei, 
não aguento mais, a vida 
é pesada demais, para quê 
estou estudando. Muitos 
questionam o para quê es-
forçar-se nos estudos, por 
exemplo. Há um desejo de 
sucesso financeiro rápido, 
imediato, com baixo esfor-
ço ou estudo. 

Aquilo que para outras 
gerações era a consequên-
cia natural do crescimento 
e amadurecimento, ou 
seja, assumir responsa-
bilidades, fazer algo pelo 
outro, ter pequenos sacri-
fícios, sofrer em certo grau 
para obter algo, parece 
ser intolerável para essa 
geração. Tanto que ela tem 
sido nomeada como uma 
“geração infeliz”. 

Claro que não temos uma 

totalidade assim, mas são 
esses números expressivos 
que nos preocupam. 

Alguns aspectos podem 
intensificar esse quadro, 
dentre eles a pandemia, 
que deixou muitos jovens e 
adultos em casa, reclusos, 
fixados às redes sociais e, 
com isto, deixando de usar 
o que chamamos de habili-
dades sociais e emocionais, 
que passam pelo relacio-
nar-se com o outro, pensar 
as consequências dos seus 
atos, agradecer, colocar-se 
no lugar do outro.

Há um isolamento que 
parece, por muitas vezes, 
ignorar a existência do ou-
tro no mundo, o que leva-os 
a ter maior dificuldade de 
perceber que a vida é feita 
para o outro, na relação 
com o outro, e não de 
uma forma autocentrada e 
egoísta, que gera as princi-
pais crises existenciais. Os 
perfis de rede social têm 
sido potencializadores de 
uma falta de senso crítico 
e uma visão extremamente 
limitada do mundo. 

E o que se vê é uma busca 
constante por influencia-
dores como fonte de rela-
cionamento, formação de 
opinião e discernimento, o 
que está longe de ser uma 
forma segura e eficaz de 
estruturação do conheci-
mento. A tristeza por si só 
é uma emoção normal ao 
ser humano, seja por uma 
perda, uma dificuldade, 
adoecimento, transição 
de vida. 

Mas, quando se estende 
por meses, altera a disposi-
ção, a vontade, o interesse 
pelas coisas, a concentra-
ção e a qualidade de vida de 
forma geral, pensamos sim, 
num quadro depressivo. E 
parte dos diagnósticos se 
dá porque a informação 
sobre doenças emocionais 
está mais divulgada. Um 
julgamento popular que 
apenas diz: “na minha 
época não era assim”, ou, 
“isso é falta de ocupação”, 
não resolve o problema. 
Temos um novo tempo, 
uma nova realidade, um 
outro cenário. 

Para jovens e adultos que 
têm coragem de identificar 
o problema precisamos ter 
a receptividade, compre-
ensão, além de fazermos 
com que cada vez mais essa 
realidade possa ser tratada 
em rodas de conversa nas 
escolas, nas empresas, 
em casa, na família, nas 
igrejas e nas próprias redes 
sociais.

 
(*) - É psicóloga clínica e 

organizacional da Fundação João 
Paulo II/Canção Nova.

Elaine Ribeiro (*)

O Integra Contador permitirá o acesso automatizado a 
um conjunto de informações que, até o momento, só 
estavam disponíveis por consulta individualizada no 

Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o e-CAC.
A plataforma oferece, inicialmente, 27 serviços em sete 

APIs (Application Programming Interface). Dentre os 
principais, estão os relacionadas ao Simples Nacional e 
MEI, consulta e transmissão de DCTFWeb, consulta de 
pagamentos realizados, emissão de DARF, dentre outros. 
O Integra Contador poderá ser obtido pela Loja Serpro 
em data ainda a ser divulgada. Para obter a solução será 
necessária a utilização de certificado digital e-CNPJ.

Todas as consultas a dados só serão permitidas após a 
conferência da autorização do proprietário das informações 
ou de seu procurador. A autorização do procurador deverá 
ser realizada previamente, pelo e-CAC.

É a quarta data mais esperada pelos lojistas - afinal, 
ninguém quer deixar seu pai sem um “mimo especial” 
nesse dia. Com isso, é necessário preparar as vendas 
para o período. Segundo a pesquisa recente da Shopee, 
realizada com 1.200 compradores do aplicativo, haverá um 
aumento de 20% sobre o valor gasto pelos consumidores 
nesse Dia dos Pais, e 68% dos participantes têm o costume 
de comprar online em datas comemorativas.

Com a pandemia, nos anos anteriores a maioria dos 
clientes recorreu ao digital, e houve um grande cresci-
mento nas vendas pela internet. Atualmente, mesmo 
com o comércio físico em pleno funcionamento, muitos 
consumidores ainda preferem adquirir seus produtos pela 
internet e via marketplaces em bandeiras conhecidas como 
Americanas, Magalu e Mercado Livre. 

“O comprador opta pelo online, pois além da comodi-
dade, conseguem obter descontos exclusivos e evitam 
as aglomerações nas lojas físicas”, avalia Rodrigo Garcia, 
diretor executivo da Petina Soluções em Negócios Digi-
tais - startup de performance de marketplaces nacionais 
e internacionais. Alerta que os comerciantes têm que se 
planejar para a data com antecedência. 

“É preciso haver uma gestão eficiente, para que não 
ocorram problemas nas vendas nestes períodos de fluxo 
mais intenso, como o Dia dos Pais”, recomenda, ao listar 
algumas apostas “certeiras” para a data:
 1) Promoções especiais - É importante já entrar no 

mês de agosto com descontos promocionais, pois 
muitos consumidores esperam o Dia dos Pais se 
aproximar para garantir um preço mais baixo que no 
mês de julho. Já começar o mês dos pais com diversos 
descontos chama a atenção dos compradores para 
adquirirem mais rápido os produtos, e garantirem 
o presente da data, que já está bem próxima;

 2) Itens com entregas rápidas - É necessário que 
a distribuição dos produtos seja rápida para não 
haver atrasos nas entregas. Colocar as mercadorias 
no fullfilment traz uma melhor experiência para o 
cliente, do ponto de vista do comprador. Do lado 
do vendedor, é preciso garantir maior agilidade na 
distribuição de produtos e em cada etapa da logística.

 3) Produtos “cobiçados” - Em toda data especial 

Ninguém quer deixar seu pai sem um 
“mimo especial” nesse dia.

Integra Contador: informações para 
prestação de serviços contábeis

A Receita Federal do Brasil (RFB) e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) disponibilizarão 
uma nova plataforma de prestação de serviços contábeis e fiscais

API FUNCIONALIDADES

lntegra SN (Simples Nacional) Permite a entrega e consulta da dedaração do Simples NacionalI 
(PGDAS-D), além da geração do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS)

Integra MEI (Microempreendedor 
Individual)

Permite a geração do DAS além de consultar a dívida e atualizar o 
benefício

Integra DCTFWEB (Dedaração de Débitos 
e Créditos Tributários Federais Previdenciá.
rios e de Outras Entidades e Fundos)

Permite a transmissão e consultas da DCTF, além da geração do 
DARF referente à declaração

Integra SICALWEB (Sistema de Cálculo de 
Acréscimos Legais)

Permite a geração de DARFs

Integra Pagamento Permite a consulta de comprovantes de pagamento

Integra Caixa Postal Permite a consulta de mensagens da caixa postal RFB do 
contribuinte 

lntegra Procurações Permite a consulta de procurações eletrônicas do contribuinte
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Dia dos Pais: como alavancar as 
vendas via marketplace

existem os produtos “queridinhos”. São itens que 
têm maior tendência de procura naquele período, e o 
que chama a atenção do cliente pode ser a qualidade 
ou o preço, por exemplo.

  Segundo a pesquisa recente do Mercado Livre, os 
calçados são um dos itens mais procurados - com 
cerca de 1.500 buscas por minuto -, garrafas térmicas 
e Copo Stanley são palavras chaves que tiveram um 
aumento nesse período. Na categoria bebidas, os 
produtos com maior faturamento são whisky, com 
alta de 51% e a cerveja, com 40%. 

 4) Kits de presentes - Investir em kits com lembranças 
para a data, que podem ser personalizadas, é uma 
boa opção. Nesse tipo de produto podem ser incluí-
das algumas mercadorias que provavelmente seriam 
compradas juntas se vendidas de forma unitária, mas 
que têm apelo para o consumidor por estarem com 
uma montagem especial.

  Procure mostrar as vantagens do combo que está 
oferecendo, quais os diferenciais dos itens que os 
compõem, e que com certeza os pais de muitos con-
sumidores precisam, e qual a vantagem financeira 
de comprar aquele kit. - Fonte e outras informações, 
acesse (https://petina.com.br/).
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Leonardo Grapeia (*)

Não é novidade para ninguém que 
o Brasil é um país de desigualdades 
sociais, econômicas e financeiras. 

Parte considerável da população 
está desempregada e outra parcela 
atua na informalidade, condições 
que, por vezes, levam os cidadãos 
a tomarem empréstimos com juros 
exorbitantes ou a entrarem em dívidas 
que os tornam inadimplentes.

Segundo dados do IBGE, temos 
atualmente a inflação em ascen-
são (4,29% nos primeiros quatro 
meses de 2022) e o desemprego 
alto (10,5%), além das taxas de 
juros básicas (Selic) em dois dígitos 
(13,25%). Esses três fatores com-
binados levam a uma corrosão no 
poder de compra do consumidor, 
na capacidade de honrar dívidas, na 
instabilidade das finanças pessoais e 

na necessidade de fontes de crédito 
de custo mais alto.

De acordo com dados da Serasa 
Experian, a inadimplência também 
bateu novo recorde: em abril, mais de 
66 milhões de brasileiros estavam com 
o nome no vermelho, o maior número 
da série histórica iniciada em 2016. 
Deste número, mais de 2 milhões de 
brasileiros se tornaram inadimplentes 
em 2022. Com relação ao perfil das 
dívidas, os segmentos de Bancos e 
Cartões possuem 28,1% dos débitos, 
enquanto contas básicas como água, 
luz e gás representam 22,9%. 

Na comparação com abril de 2021, 
o setor de Financeiras foi o que teve 
maior aumento na participação de 
inadimplência, indo de 9,6% para 
12,4%. Dados da Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) apontam que o 
endividamento com cartão de crédito 

atingiu nível recorde entre famílias 
com maior renda. Nos últimos anos, 
o cartão de crédito se consolidou 
como o tipo de dívida mais comum 
entre os brasileiros. 

E aí é que mora um grande perigo. 
O uso dessa modalidade deve ser feito 
somente quando o consumidor tiver 
renda para efetuar o pagamento da 
fatura no vencimento. Além disso, 
deve-se evitar o pagamento mínimo 
do cartão, pois as taxas de juros co-
bradas podem chegar a 371% ao ano, 
segundo dados da Pesquisa Anefac, 
e jamais deve-se utilizar o limite do 
cheque especial como forma de cré-
dito (taxas de 150% ao ano, segundo 
o mesmo levantamento). 

O problema é que grande parte da 
população não tem acesso a esse tipo 
de informação. No Brasil, ensino reli-
gioso e química orgânica fazem parte 
do currículo escolar obrigatório, mas 

as finanças básicas, por exemplo, não. 
Juros e porcentagem são distantes 
para a maioria dos brasileiros. 

Por conta da ignorância financeira 
perpetuada em nosso país, é fácil com-
preender como tanta gente assume 
dívidas impagáveis, comprometendo 
seu futuro financeiro. A maioria ignora 
o efeito brutal dos juros compostos, 
presentes nas dívidas do cartão de 
crédito e do cheque especial, por 
exemplo. Endividados pouco se 
atentam às decisões políticas que 
os afetam, uma vez que sua atenção 
está voltada aos inúmeros boletos e 
contas acumuladas. 

Vale reforçar que a tomada de 
crédito tem que ser uma solução 
e não a ampliação de um eventual 
problema financeiro. Uma alternativa 
para estancar a bola de neve que se 
cria é buscar negociações com cada 
operadora ou em alguns casos acessar 

empréstimos pessoais, com juros mais 
baixos, para o pagamento das dívidas 
dos cartões. 

No entanto, a minimização desses 
riscos passa pelo consumo consciente 
como parte fundamental de uma boa 
educação financeira, especialmente 
em função da relação entre o consumo 
e a perda de controle das finanças 
pessoais. O consumo por impulso 
leva a uma necessidade de fontes 
de crédito de custo mais alto, como 
cheque especial e cartão de crédito 
e a um nível de comprometimento 
de renda acima do que é considerado 
saudável no mercado brasileiro. 

O consumo consciente e a educação 
financeira nunca foram tão impor-
tantes para o brasileiro da vida real.

(*) -  É CEO da Focus Financeira, instituição 
especializada em crédito, 

financiamento e investimentos 
(www.focusfinanceira.com.br).

Falta de educação financeira aumenta a desigualdade
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Brazil Timber Agroflorestal S.A.
Em Liquidação

CNPJ 07.886.461/0001-52 - NIRE 35.300.342.071
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2022

Em 29/4/2022, às 11h, sob a forma exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico/plataforma digital 
Microsoft Teams, conforme autorizado pelo Art. 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76, bem como previsto na Seção 
VIII, do Anexo V, da Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020, emitida pelo Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia (“IN DREI nº 81”). Em conformidade com o 
disposto na IN DREI nº 81, considera-se, para todos os fins legais, que a presente assembleia realiza-se na 
sede social, na Al. Campinas, 977, cj. 73, parte B, Jd. Paulista, SP/SP. Presença: Acionistas representando 
81,23% do capital social da Cia.. Presente também, o Sr. Carlos Eduardo Antunes Taparelli, liquidante da 
Cia.. Convocação: Regularmente efetivada, conforme Art. 124, inciso I, da Lei das S.A., por meio da 
publicação do edital de convocação no Jornal Empresas & Negócios nos dias 20, 21 e 26/4/2022, de forma 
eletrônica e impressa. Mesa: Sr. Carlos Eduardo Antunes Taparelli, como Presidente; Sra. Andréa de Sousa 
Machado, como secretária. Deliberações: Instalada a AGE e após leitura, análise e discussão, os acionistas 
representando 81,23% do capital social decidiram, por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (a) Retificar 
a Ata de AGE de 13/12/2019, tendo em vista que, por um lapso, no item (e) das Deliberações foi indicado, 
de forma equivocada, que o capital social da Cia., no valor de R$ 43.289.494,51, estava totalmente subscrito 
e integralizado quando, na verdade, mais de ¾ do capital social já tinham sido realizados; (b) Ratificar o 
aumento do capital social deliberado na AGE de 15/01/2018, devidamente subscrito e integralizado pelos 
acionistas da Cia., com exceção dos acionistas Srs. Eduardo Mattos Ramos Schubert, Fernando José 
Lopes Gonçalves e José Augusto Gomes Leal Filho, que decidiram pela não participação em referido 
aumento de capital social, no valor total de R$ 4.400.000,00, mediante a emissão de 44.000.000 de novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,10 por ação. Os acionistas 
presentes ainda, consignam que, embora não tenha existido a contribuição da participação de tais 
acionistas, o valor em questão foi integralmente subscrito e integralizado pelos demais acionistas;  
(c) Os acionistas decidem, neste ato, consignar a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., o qual 
passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 43.289.494,51, dividido em 173.179.611 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”; (d) Ratificar o aumento do capital social deliberado na AGE 
da Cia., realizada em 13/12/2019 (“AGE de 13/12/2019”), no valor total de R$ 4.054.118,00, mediante a 
emissão de 40.541.180 novas ações nominativas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 0,10 por ação; (e) Os acionistas presentes decidem prorrogar o prazo para a integralização 
do valor remanescente dos aumentos do capital social deliberados nos termos da AGE de 13/12/2019, até 
31/12/2023, obedecendo à ordem de recebimento, pela Cia., dos boletins de subscrição; (f) Ratificar (i) a 
nomeação do Sr. Carlos Eduardo Antunes Taparelli, brasileiro, casado, economista, RG 8.340.295-00 
SSP/SP, CPF 006.086.428-19, como liquidante da Cia., durante o prazo de liquidação da Cia., até o seu 
encerramento definitivo, nos termos do Art. 208 da Lei das S.A., conforme deliberado na AGE realizada em 
22/5/2014 (arquivada em 12/8/2014, nº 317.477/14-6 perante a JUCESP) (“AGE de 22/5/2014”), o qual 
possui plenos poderes para a representação da Cia. e prática de todos os atos necessários à liquidação, 
inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, pagar dívidas, prestar contas, receber e dar quitação, até 
a extinção da Cia., com as mesmas responsabilidades e deveres do administrador até a extinção da Cia., 
nos termos dos Arts. 211 e 217 da Lei das S.A.; e (ii) todos os atos praticados pelo liquidante até a presente 
data; (g) Aprovar (i) o pagamento da remuneração mensal devida ao liquidante desde 13/12/2019 até o 
presente momento, e (ii) conforme estabelecido na AGE de 13/12/2019, o reajuste da remuneração do 
liquidante da Cia., Sr. Carlos Eduardo Antunes Taparelli, acima qualificado, a partir da data de realização 
desta AGE; (h) Aprovar a alteração do prazo para que o liquidante preste contas junto aos acionistas dos 
atos e operações praticados durante referido prazo, mediante a preparação e apresentação do relatório e 
balanço do estado de liquidação da Cia. para 12 meses, como autoriza o Art. 213 da Lei das S.A.; (i) Tomar 
conhecimento das contas prestadas pelo liquidante da Cia., ficando o liquidante autorizado a elaborar o 
balanço do estado da liquidação da Cia. e aprovar, sem ressalvas, seus termos e condições; (j) Ato 
subsequente, os acionistas discutiram o andamento e as alternativas para a resolução de processos que 
envolvem a Cia., sem, no entanto, aprovarem, neste momento, uma forma de resolução a ser adotada pela 
Cia.; (k) Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações 
tomadas, conforme dispõe o Art. 130, §1º, da Lei das S.A., e sua publicação com a omissão das assinaturas 
dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo Art. da Lei das S.A.; e (l) Finalmente, autorizar o 
liquidante da Cia. a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente ata nos 
órgãos próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. Encerramento: Formalidades legais. SP, 
29/4/2022. JUCESP nº 291.663/22-9 em 07/6/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Na visão do headhunter 
David Braga, CEO da 
Prime Talent Execu-

tive Search, ao se avaliar uma 
nova posição no mercado 
esse questionamento é vá-
lido sim. “Especialmente se 
pensarmos na importância 
da autogestão da carreira. 

Cabe a cada um gerenciar, 
ao longo do tempo, possíveis 
mudanças que possam pro-
porcionar mais conhecimento 
e novos desafios, o que o tor-
nará um profissional cada vez 
mais diferenciado”, enfatiza. 
Segundo Braga, em um passa-
do recente, era muito comum 
ver pessoas que dedicavam 
sua vida profissional à mesma 
empresa e com total lealdade 
por décadas, em troca da es-
tabilidade do emprego. 

“Na atualidade, esse cená-
rio é praticamente inexis-
tente. Estamos vivenciando 
uma rotatividade muito sig-
nificativa, em todos os tipos 
de empresas – de pequenas 
a grandes, não somente 
devido ao cenário da pan-
demia da Covid-19, que fez 
com que muitos largassem 
seus postos, mas também 
devido à nova geração que 
está começando no merca-
do de trabalho e tem outra 

Cabe a cada um gerenciar possíveis mudanças que possam 
proporcionar mais conhecimento e novos desafios.

Marcelo Petrelli (*)

Não é segredo que a produção inte-
ligente fornece as ferramentas neces-
sárias para otimizar a produtividade, a 
qualidade, a gestão de risco e a susten-
tabilidade das empresas. Além disso, 
promove uma ajuda ágil e eficiente aos 
problemas de fabricação, reduzindo o 
tempo de parada não programada e os 
riscos para os profissionais, ativos e, cla-
ro, para a reputação das organizações.

Nesse contexto, os dispositivos inte-
ligentes são a via de acesso mais eficaz 
às informações necessárias para que as 
empresas tomem decisões imediatas, 

aprimorem a produtividade e iniciem 
a jornada de transformação digital. 
Nos últimos anos, esses dispositivos 
tornaram-se essenciais para o setor 
industrial, recebendo cada vez mais 
destaque devido ao aumento da efi-
ciência, flexibilidade e acessibilidade.

Para se ter uma ideia dessa evolução, 
uma pesquisa realizada pela Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) 
revelou que 73% das grandes indústrias 
já investem em automação industrial 
com sensores para o controle de pro-
cessos, o que vem garantindo destaque 
entre os concorrentes do mercado de 

atuação. Mas, para se ter sucesso na 
implementação, é fundamental utilizar 
essa tecnologia de maneira inteligente, 
de modo que os dispositivos permane-
çam sempre atualizados enquanto os 
benefícios operacionais são colhidos. 

Os dispositivos inteligentes desenvol-
vidos atualmente otimizam as opera-
ções das empresas e fornecem os dados 
que, por sua vez, são transformados em 
informações que facilitam a tomada 
de decisão consciente, além de serem 
componentes integrantes das máqui-
nas e constituírem o primeiro passo 
para capturar dados operacionais.

Esse sistema de dispositivos conecta-
dos gera informações contextuais para 
alcançar os resultados de produção 
desejados, permitindo que os usuários 
tomem as decisões corretas e obtenham 
as melhorias pretendidas. Conhecer os 
problemas antes que eles aconteçam e 
saber como resolvê-los auxilia os fabri-
cantes a reduzir o tempo de inatividade, 
melhorando os ativos e a produtividade. 

Com dispositivos inteligentes e E/S 
(Entrada/saída), é possível obter infor-
mações sobre o que está acontecendo 
dentro de qualquer fábrica a qualquer 
momento, além de otimizar os proces-

sos e programar a manutenção.
Desta forma, os investimentos rea-

lizados para aquisição e implementa-
ção de dispositivos inteligentes, mais 
do que automatizar os processos de 
produção, corroboram para dinamizar 
a cultura produtiva da companhia, 
ampliar o conhecimento e as decisões 
sobre os obstáculos avaliados durante 
os procedimentos e, consequentemen-
te, transformar as vantagens produtivas 
em retorno econômico.

(*) - É gerente da unidade de negócios 
de controle Rockwell Automation (www.

rockwellautomation.com).

Lucia Camargo Nunes (*)
Nissan lança serviço de assinatura de carros

Os veículos por assinatura, aos poucos, ganham mercado. 
A opção de “usar ao invés de ter propriedade” é preferência 
de 8% de consumidores no universo da locação. No total 
de 1,077 milhão de veículos na frota de locadoras, 86 mil 
eram por assinatura, segundo dados do setor de 2021.

Várias montadoras já possuem programas de assinatura 
(Volks, Fiat, Jeep, Renault, Mitsubishi, Ford e Toyota) 
e agora é a vez da Nissan lançar o programa Move, para  
qualquer modelo zero km vendido da marca.

Em uma primeira fase, o serviço estará em 9 cidades: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, 
Goiânia, Vitória, Macaé e Salvador. A oferta será ampliada 
em breve para mais cidades e estados. 

Fazem parte todos os veículos de seu lineup: Kicks, Nova 
Frontier, Versa e o novo Leaf. A assinatura inclui IPVA, 
seguro, revisões, assistência 24 horas. 

Os planos são de 12, 18, 24 e 36 meses, com franquias 
de 1 mil, 1.500 ou 2 mil km (exceto 36 meses). 

Entre os valores, a Nissan dá como exemplos um Versa 
Sense CVT por 24 meses com até 1 mil km por mês, tem 
parcelas de R$ 2.409. Um Kicks Advance CVT custará R$ 
2.889 mensais por 36 meses e 1 mil km mês. Um elétrico 
Leaf parte de R$ 5.349.

A quilometragem é aferida no fim do plano. Ou seja, um 
carro que tem franquia de 1 mil km por mês por 12 meses 
deve ser devolvido com até 12 mil km rodados. O seguro 
tem opção de franquia e de proteção financeira (em caso 
de desemprego ou algum imprevisto), as parcelas são 
fixas (sem reajuste) e há renovação antecipada por outro 
veículo Nissan.

Nissan

Nissan Move - Kicks

Kia Sportage agora vem com 
motor híbrido-leve

Em nova fase no mercado, a Kia lança o novo Sportage. 
A 5ª geração do SUV, agora importada da Eslováquia, 
recebe design totalmente renovado. 

A frente está mais ousada, com DRL em destaque no 
formato bumerangue e grandes faróis, junto com a ampla 
grade em formato colmeia. A traseira ficou mais harmoniosa 
e moderna, com o novo logotipo da marca estampado ao 
centro da tampa do porta-malas.

O Sportage está 3 cm maior em comprimento (4,51 m) 
em relação à geração anterior e com distância entre os 
eixos ligeiramente superior (1 cm) indo para 2,68 m. O 
bagageiro acomoda 562 litros de volume. 

Outra novidade importante no SUV é a motorização. O 
novo Kia Sportage passa a vir equipado com um sistema 
híbrido-leve. O motor 1.6 turbo de injeção direta atua junto 
com uma bateria de 48 volts, que adiciona mais potência e 
torque ao veículo e torna o sistema mais eficiente, auxiliado 
pelo câmbio automatizado de dupla embreagem e sete mar-
chas. Ele entrega 180 cv de potência e 27 kgfm de torque.

De acordo com o Inmetro, o novo Sportage consome 
11,5 km/l de gasolina na cidade e 12,1 km/l na estrada. 

Disponível em duas versões, custa R$ 219.990 na versão EX 
e R$ 254.990 na EX Prestige. Ambos vêm equipados com um 
bom pacote de itens de conforto e de assistência em segurança.

Kia

Novo Kia Sportage.

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

Novo Fiat Cronos quer resgatar 
clientes do Siena

Já aguardada pelo mercado há alguns meses, finalmente 
a Fiat divulga as novidades da linha 2023 do Cronos. O vi-
sual mudou quase nada. O que o sedã compacto tem como 
principais novidades são motores, transmissão automática 
e bom consumo, atributos importantes para que substitua 
o finado Grand Siena.

O novo Cronos estreia na linha 2023 o câmbio automático 
tipo CVT com 7 velocidades simuladas associado ao motor 
1.3 Firefly de até 107 cv de potência. Um dos apelos de 
marketing será seu bom consumo: chega a 13,4 km/l com 
gasolina na estrada.

O Fiat Cronos também passa a contar com o motor Firefly 
1.0 aspirado de até 77 cv sempre associado ao câmbio ma-
nual de 5 velocidades. O consumo na estrada com gasolina 
chega a 14 km/l, segundo a montadora.  

No visual, o que mais muda é a grade: nova colmeia interna 
e dois frisos horizontais, além de novas opções de rodas e 
calotas para todas as versões. No interior, o novo volante 
é o mesmo do Pulse e novo Argo.

O Cronos está disponível em 4 versões com preços 
entre R$ 74.790 (1.0 manual) e R$ 93.490 (Precision 
1.3 AT) – os valores podem variar conforme o ICMS de 
cada Estado.

Stellantis

Fiat cronos 2023

Como as empresas podem automatizar e melhorar processos operacionais

Permanecer muito tempo na 
mesma empresa é ponto negativo?
Uma dúvida muito comum e questionada aos headhunters por pessoas que procuram os famosos 
“caça-talentos” quando querem repensar a carreira e mudar de área é se o fato de estar na mesma 
empresa por muitos anos pode ser visto como um ponto negativo na trajetória profissional

ção por anos seja visto como 
um ponto negativo. Esse 
tipo de profissional conti-
nuará a ter peso de ouro no 
mercado de trabalho, pois 
também demonstra lealdade 
e estabilidade para o em-
pregador. Mas, se a pessoa 
está na mesma função por 
um longo período, fazendo 
as mesmas atividades e se 
sentindo desmotivada e com 
poucos desafios, é hora de se 
preocupar. 

Neste caso, é interessante 
criar novos caminhos, seja na 
empresa na qual trabalha, 
seja estando aberto a outras 
posições no mercado. É bom 
lembrar que o que funciona 
hoje é provável que amanhã 
já esteja obsoleto. Assim, 
questionar o status quo, 
ou seja, como as coisas são 
feitas e gerenciar a carreira 
é de vital importância. 

Por isso, o protagonismo 
é tão fundamental: você é 
quem deve decidir qual ca-
minho trilhar e quanto tem-
po permanecer na empresa. 
Afinal, é você que arcará com 
os resultados do sucesso ou 
do insucesso profissional. - 
Fonte e outras informações: 
(https://primetalentbrasil.
com.br/).
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visão sobre estabilidade”, 
comenta.

Para o headhunter, as novas 
gerações se sentem mais atra-
ídas por desafios constantes 
e não permanecem muito 
tempo em um lugar se não se 
sentem altamente motivadas. 
Há outro perfil de profissional, 
o que está mais acostumado
à estabilidade, que pode se
acomodar e permanecer mais 
tempo na empresa. “Acre-
dito que se você é bom no
que faz, é provável que seja
constantemente sondado por 
recrutadores que se interes-
sam por suas competências e 
habilidades”, pontua.

De toda forma, Braga lem-
bra que as pessoas que prefe-
rem a estabilidade a aventuras 
ou novas experimentações na 
carreira, não precisam sair 
de onde estão para adquirir 
novos conhecimentos. Elas 
têm a oportunidade de expe-
rienciar, ao longo do tempo, 
movimentos distintos dentro 
da mesma empresa, como 
fusões, aquisições, mudança 
de cultura, implementações 
de sistemas e tantas transfor-
mações de cenário. 

Podem também buscar 
novas posições na mesma 
organização, sem que o fato 
de estar na mesma institui-
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Em meio ao estabelecimento do e-commerce e também dos marketplaces, como Mercado Livre e Shopee, esse modelo 
de negócio se tornou uma opção cada vez mais atrativa para empreendedores de diversos setores, especialmente PMEs. 

No entanto, optar por empreender vendendo produtos online, sendo por loja própria ou revenda  
em plataformas, não elimina a necessidade de formalização com um CNPJ. 

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 04 de agosto de 20224

AndreyPopov_CANVA

ração do e-commerce acontece em qualquer outro lugar, 
mas possui aquele local como o seu endereço legal. 

A solução também gera vantagens que podem ser de-
terminantes para o crescimento dos comércios virtuais. A 
Company Hero separou seis delas, confira:

 

1Assertividade - Basicamente, o único pré-requisito 
para a utilização do Escritório Virtual por e-commerces e 
vendedores de marketplaces é a Inscrição Estadual, que 
permite o recolhimento do ICMS e a emissão da Nota Fiscal 
de Produto (NF-e). 

A liberação do documento é feita pela prefeitura respon-
sável, mas não tende a encontrar grandes obstáculos; a 
chance do respectivo CNPJ ser negado pelo estado é muito 
menor nesse formato, pois não traz possíveis empecilhos 
que o endereço físico pode ter devido a outros critérios de 
aprovação. 

Com a necessidade da Inscrição Estadual vinculada 
àquela empresa de comércio, o nosso time responsável  
realiza uma consulta de viabilidade. Assim, a empresa só 
paga pela solução com a garantia de que o processo vai dar 
certo”, afirma Grof. 

É uma alternativa que praticamente não carrega imprevisi-
bilidades que podem impactar no andamento dos negócios, 
como é o caso de empreendedores que têm pressa para 
se formalizar e precisam começar a emitir notas fiscais o 
mais rápido possível, porém podem ter o CNPJ negado por 
conta do endereço, visto que para algumas atividades não 
é possível abrir em bairros residenciais.

 

2Acessibilidade - Quem quer vender online se depara 
com a dúvida se alugar salas e espaços físicos para ter um 
domicílio fiscal válido é realmente a única alternativa para 
formalizar seu CNPJ. Contudo, na grande maioria das vezes, 

Entre as soluções para formalizar um negócio de vendas 
online está o Escritório Virtual (EV), que tem facilita-
do as operações de centenas de CNPJs no Brasil. De 

acordo com o CEO da Company Hero, Miklos Grof, a van-
tagem básica da solução está em se encaixar nas exigências 
atuais do mercado, principalmente com o movimento mais 
recente dos marketplaces priorizando em suas plataformas 
os vendedores com CNPJ. 

“Há ambientes de revenda online que bloqueiam aqueles 
que atuam com o próprio CPF e ultrapassam o limite do 
faturamento permitido. Isso sem mencionar o quanto fica 
mais caro para o comerciante, pois as taxas aplicadas aos 
itens comercializados nesses casos são bem mais altas”, 
pontua. “Situações como essas mostram que a tendência 
do mercado é beneficiar mais vendedores com empresas 
formalizadas, o que se reflete na visibilidade de produtos 
e, consequentemente, no engajamento de clientes”, com-
plementa.

 
Com exceção do MEI, toda empresa precisa vincular um 

endereço fiscal que seja legalizado pelas juntas comerciais 
em seus registros de CNPJ, por questões ligadas ao Fisco 
e para que o estado possa se comunicar e localizar o seu 
negócio quando for necessário. “Muitos empreendedores não 
sabem que o CNPJ pode ser bloqueado já no momento de 
abertura, caso o endereço seja residencial ou não permitido 
pelos critérios da junta comercial estadual”, explica Grof. 

“Além disso, em alguns casos, o escritório contábil con-
tratado para abrir o CNPJ empresta o endereço próprio 
para vincular à empresa do seu cliente, o que não é ideal, 
já que amarra a empresa a um prestador de serviços. Há 
também cenários com pessoas que começam vendendo em 
marketplaces com o CPF, mas que rapidamente estouram o 
faturamento permitido e perdem vendas”, completa. 

 
O Escritório Virtual impede que esses problemas cheguem 

ao empreendedor por se tratar da regularização do endereço 
fiscal e comercial da empresa, sem que haja a necessidade 
dela operar fisicamente naquele CEP. Ou seja, toda a ope-

eles não utilizam esses ambientes, ou simplesmente atuam 
na irregularidade para reduzir custos fixos, o que é muito 
arriscado e não recomendado. 

 
O aluguel mensal de uma sala não fica por menos de R$ 

1.500,00, sem acrescentar todos os custos fixos de manu-
tenção, luz, condomínio etc. Já com o Escritório Virtual, 
os gastos são muito reduzidos: o valor de assinatura deste 
serviço por um ano equivale ao aluguel de apenas um mês 
de uma sala comercial. 

Isso representa um custo fixo 10 a 15 vezes menor, de-
pendendo da região onde a empresa opera. Logo, é um 
preço mais acessível e justo, que não compromete a saúde 
financeira da companhia.

 

3Segurança - A separação da vida pessoal e profissio-
nal é um grande desafio para os iniciantes no e-commerce 
e, a depender do endereço cadastrado no CNPJ, o empre-
endedor pode correr alguns riscos desnecessários nesse 
sentido. A principal razão disso é o fácil acesso aos dados do 
cadastro online do CNPJ, que permite localizar o endereço 
de qualquer empresa.

 
Imagine se alguém bate na porta da sua casa para que-

rer saber de uma compra em atraso. Ou pior, se algum 
criminoso realiza uma tentativa de roubo por associar que 
seu e-commerce tem grande volume em mercadorias. São 
situações suscetíveis a acontecer para quem está começan-
do uma jornada nas vendas de produtos online, mas que 
podem ser facilmente evitadas com o Escritório Virtual. 

 

4Credibilidade - O comércio online implica um 
desafio maior de gerar transparência ao consumidor por 
não possuir um ambiente físico para poder comprovar sua 
existência e veracidade como uma loja física. 

Dessa forma, se um cliente quer comprar o produto de 
uma determinada marca por esse meio e, ao pesquisar o 
endereço da mesma, se depara com um imóvel residencial, 
a credibilidade da empresa fica em risco, pois pode trans-
mitir uma certa suspeita. 

Com o Escritório Virtual, e-commerces podem registrar 
endereços fiscais e comerciais em prédios de renome em 
várias regiões, o que aumenta consideravelmente a confiança 
do cliente para prosseguir com a compra.

 

5Praticidade - Por fim, o Escritório Virtual é a op-
ção mais prática para que a empresa possa atender suas 
obrigações legais sem que ela pare de funcionar ou opere 
o faturamento com limitações. Com a solução, o empreen-
dedor recebe de forma 100% virtual todos os documentos 
referentes à formalização fiscal, como IPTU, alvará dos 
bombeiros, habite-se e outros. 

“Além disso, o serviço garante a gestão de correspondências 
otimizada, poupando o empreendedor de burocracias coti-
dianas. Portanto, com o Escritório Virtual é possível vender 
online mantendo o CNPJ em dia com as exigências fiscais, 
garantindo a segurança de que a empresa está legalizada para 
crescer e faturar sem restrições”, conclui o CEO. - Fonte e 
mais informações (https://www.companyhero.com/).
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Um Japão para 
o empresário 
brasileiro ver

O Japão é a terceira 
maior economia 
do mundo, possui 
um mercado 
sofisticado para 
produtos, serviços 
e tecnologias, 
e desfruta de 
crescimento 
econômico estável 

Também vale res-
saltar que o país 
respondeu positi-

vamente às mudanças 
socioeconômicas globais 
e está desenvolvendo rapi-
damente seu ambiente de 
negócios, em especial por 
conta de uma atenção mui-
to interessante às startups. 

Há no Japão pouco mais 
de 10 mil startups. 

Em 2019 foram inves-
tidos US$ 25,38 bilhões, 
sendo US$ 19 bilhões 
para startups no mercado 
doméstico e US$ 6,38 bi 
para aquelas que atuam 
fora do país, como aponta a 
Venture Enterprise Center, 
do Ministério da Economia, 
Comércio e Indústria do 
Japão. Apesar dos números 
relevantes, comparado ao 
Brasil, ainda é um mercado 
que precisar crescer muito.

Para atrair as startups 
japonesas, executivos da 
Apex-Brasil e da Associa-
ção Brasileira de Private 
Equity e Venture Capital 
(ABVCAP) estiveram cap-
tando empresas daquele 
país a promoverem seus 
negócios por aqui. Tudo 
isso pode criar, sem dúvi-
da, um novo patamar de 
relações entre pequenas 
empresas dos dois países, 
algo muito fomentado 
pelos governos brasileiro 
e japonês. 

Também fazemos o mes-
mo com o Invest Japan, 
programa pelo qual ofere-
cemos suporte completo 
às empresas brasileiras 
interessadas em investir 
no Japão, desde o auxílio 

a elaborar um modelo 
adaptado ao mercado lo-
cal, rodadas de negócios, 
esclarecimento de dúvidas, 
abertura do escritório até 
o pós-abertura (divulgação 
e expansão no Japão). 
Apoiamos as companhias 
ainda com pesquisas de 
mercado customizadas, 
consulta com especialistas 
e leis tributárias, reuniões 
com potenciais parceiros 
e governos locais. 

De iniciativas lideradas 
pelo governo a desafios 
sociais em um mundo pós-
Covid-19, o Japão abre suas 
portas e está pronto para 
investimentos e talentos 
estrangeiros. O Brasil, 
claro, até por suas relações 
históricas com o Japão, me-
rece uma atenção especial. 
Para superar esses desafios 
e alcançar um crescimento 
econômico sustentável, a 
inovação é indispensável. 

De olho nesse cená-
rio, o estabelecimento e 
desenvolvimento de um 
ecossistema de inovação 
para startups e a criação 
imediata de um ambiente 
de negócios e de vida propí-
cio para empresas estran-
geiras também estão sendo 
promovidos pelo Japão. As 
brasileiras, apesar do foco 
dado pelos japoneses às na-
ções do Sudeste Asiático, 
têm grandes possibilidades 
de negócios e não podem 
perder. 

Entrar em um novo 
mercado é uma tarefa 
difícil para qualquer em-
presa, pois requer tempo 
e recursos financeiros para 
fazê-lo. O Japão lançou as 
oportunidades e as com-
panhias precisam fazer 
a sua lição de casa. Mas 
vale lembrar que o Japão 
e o Brasil sempre tiveram 
histórias bem-sucedidas 
de relacionamento. Quem 
sabe o da sua empresa não 
é a próxima!

(*) - É diretor-presidente da Jetro São 
Paulo (https://www.jetro.go.jp/brazil).

Hiroshi Hara (*)

D - Tubos e Equipamentos
Entre os dias 25 e 27 de outubro, no São Paulo Expo Center, em São 
Paulo, acontece a 11ª Tubotech - Feira Internacional de Tubos, Válvulas, 
Bombas, Conexões e Componentes - que traz para os profissionais da 
indústria mais conteúdo especializado abordando as principais tendências 
e as novas tecnologias de dois setores: tubos e máquinas e equipamentos 
industriais. Em paralelo, teremos o Congresso Techmei-Tubotech, um 
dos maiores congressos de tecnologias em máquinas, equipamentos 
industriais, tubos e acessórios do Brasil. O objetivo é estimular o avanço 
e a competitividade da indústria brasileira no cenário mundial, através 
da difusão de conhecimento das melhores práticas e equipamentos 
utilizados em diversos países, além de apresentar os cenários atuais da 
indústria 4.0. Saiba mais em: (www.tubotech.com.br).

E - Vinhos Californianos
A California Dreaming Wine Company, braço da vinícola californiana 
Next Wine Company, passa a trazer vinhos da California, para o mercado 
brasileiro. Situada em Lodi (Central Valley), a partir de onde produz 
vinhos de Napa, Sonoma e Lodi, assim como em outras localidades na 
região. A empresa americana já exportou para mais de 30 países, com 
mais de 200 rótulos desenvolvidos através de parcerias locais. Aqui no 
Brasil, a California Dreaming já participou de algumas feiras fazendo 
uma pré- apresentação dos seus rótulos. O foco da empresa é tanto o 
B2C, com a venda direta ao consumidor através da loja online, quanto 
o B2B, com negociações diretas junto ao trade, com estrutura para 
atender todo o país. Outras informações: (www.vinhosdacalifornia.
com.br).

F - Economia Circular
A Braskem, líder de mercado e pioneira na produção de biopolímeros em 
escala industrial, acaba de inaugurar o Cazoolo, o 1º Centro de Desen-
volvimento de Embalagens para Economia Circular do Brasil. Localizado 
na zona Oeste de São Paulo, o espaço, resultado de um investimento 
de R$ 20 milhões, será um hub de inovação que promoverá melhorias 
em toda a jornada de embalagens, desde a sua concepção até o pós-
consumo. Clientes, brand owners, designers, startups e universidades 
poderão criar e cocriar projetos visando a completa circularidade e o 
menor impacto ambiental de seus produtos. O Cazoolo é o primeiro 
hub de inovação gratuito com foco no desenvolvimento de embalagens 
circulares do Brasil. Saiba mais em: (www.braskem.com.br).

A - Etarismo e Diversidade
A plataforma Colettivo, hub de diversidade e inclusão da Vagas.com, 
lançou o curso online “Etarismo e as gerações nas organizações”. O 
material é gratuito e direcionado para qualificar profissionais de RH 
nos temas de etarismo e interseccionalidade, transição de carreira 
aos 50+, atração e retenção de talentos desse grupo e as formas de 
progressão na carreira a partir dos 50 anos. A responsabilidade dos 
setores de RH tem aumentado com a adoção de práticas ESG, que 
demandam no ‘S’ do ‘social’ a aplicação de políticas efetivas para 
o grupo 50+, que possam ser verificadas e que tragam resultados. 
As inscrições e a participação são gratuitas e haverá emissão de 
certificado. Confira em: (https://colettivo1.teachable.com/p/etaris-
mo-e-as-geracoes?).

B - Home Decor
Entre os próximos dias 12 e 16, no Expo Center Norte, acontece a 
ABCasa Fair, a maior feira de artigos para casa, decoração, presentes, 
utilidades domésticas, festas, flores e têxtil da América Latina. O evento 
objetiva contribuir para o reaquecimento do setor, auxiliando todas as 
frentes envolvidas, como fornecedores, parceiros, expositores, lojistas 
e a cadeia do mercado de feiras de negócios, sendo que 85% dos pro-
dutos lançados na feira são consumidos no ano dentro dos segmentos 
envolvidos. Uma programação diária de talks trará grandes referências e 
ícones dos segmentos voltado ao varejo, experiência de compra, design 
thinking, marketing digital, entre outras vertentes. Saiba mais: (https://
abcasafair.com.br/).

C - Dia da Cerveja
Amanhã, sexta-feira (dia 5), marca a celebração de uma das bebidas 
mais antigas e consumidas no mundo, a cerveja. A data foi criada em 
2007, em Santa Cruz, na Califórnia, quando quatro amigos em uma 
mesa de bar, resolveram celebrar o Dia Internacional da Cerveja, como 
uma forma de valorizar a degustação, produção e união que a bebida 
proporciona entre os povos. A confraternização já entrou no calendá-
rio em mais de 80 países e o Brasil não poderia ficar de fora. Afinal, é 
o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, atrás da China e dos 
Estados Unidos, com expectativa de crescimento de volume de vendas 
em mais de 15,4 bilhões de litros para este ano, segundo projeções da 
consultoria Euromonitor encomendada pelo Sindicato Nacional da 
Indústria da Cerveja (Sindicerv). 

G - Tecnologias na Segurança
A ISC Brasil 2022 será em formato presencial e vai ocorrer entre os dias 
21 e 23 de setembro, no Expo Center Norte, com participação confirma-
da de mais de 120 expositores. A versão brasileira da ISC, marca líder 
em eventos de Segurança nas Américas, com duas edições anuais nos 
Estados Unidos e uma outra no Mexico, é a verdadeira meca do setor 
de segurança integrada (pública, privada e eletrônica) do país. A feira 
oferece uma oportunidade de networking junto de gestores de segu-
rança e usuários finais de mais de 20 verticais da economia, em meio 
a integradores, fornecedores de serviços de Segurança, fabricantes de 
tecnologias, distribuidores e líderes do governo em um ambiente propí-
cio a negócios e relacionamento. Saiba mais em: (https://www.iscbrasil.
com.br/credenciamento). 

H - Projetos Culturais
O Complexo Cultural Funarte SP, no Centro da cidade, está ofere-
cendo oficinas de capacitação para artistas, produtores, estudantes e 
profissionais liberais, voltadas a projetos culturais e artísticos, entre os 
dias 16 de agosto e 27 de outubro. Cinco temas serão abordados pelas 
oficinas: Elaboração de projetos culturais; Produção artística e cultural; 
Pesquisa e indicadores culturais; Leis de incentivo à cultura, editais e 
outros mecanismos de fomento públicos e privados; e Divulgação cul-
tural e comunicação para projetos culturais. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas neste link: (https://forms.office.com/r/QgmL9Vfrs3). 

I - Mercado Internacional
A ProUser Apps, startup brasileira desenvolvedora de aplicativos, dá 
mais um  passo na sua expansão internacional. Com forte atuação e re-
conhecimento no mercado brasileiro, chegou recentemente na Europa 
e avança na América Latina para desembarcar na Colômbia. Em uma 
parceria com a Claro, a startup disponibilizará dois aplicativos, o app de 
idiomas Taplingo e o de geolocalização Tô Aqui. A expectativa é ampliar a 
presença para mais três países até o fim deste ano. No mercado europeu, 
no ano passado, apresentou o Taplingo, em Portugal e na Espanha. Os 
espanhóis também tiveram acesso ao Tô Aqui, que recebeu o nome de 
Estoy Aquí. Saiba mais: (https://pt.prouserapps.com/).  

J - Telecomunicações e Tecnologia 
Telco Transformation LATAM, é um evento organizado pela Conecta 
Latam, empresa brasileira especializada na criação de eventos líderes nos 
setores de telecomunicações e tecnologia para América Latina. Acontece 
nos próximos dias 17 e 18, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro, 
reunindo mais de 400 executivos e mais de 100 palestrantes de opera-
doras, entidades reguladoras, analistas, fornecedores, representantes 
de entidades governamentais e outros players relevantes do setor. A 
agenda será dividida em três partes chaves simultâneas para o mercado: 
Business Assurance, Fraud & Security; Digital Transformation, AI, Big 
Data & Analytics; e 5G & Network Transformation. Mais informações: 
(https://www.conecta-latam.com/telcotransformation).
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Os dados refletem um 
ambiente econômico 
mais favorável para a 

indústria de transformação, 
que atingiu o ponto mais 
alto de 2022. A indústria de 
transformação ainda enfren-
ta gargalos que dificultam o 
aumento da produção, mas 
na medida em que a ativida-
de econômica se recupera, a 
indústria tem obtido avanços 
graduais. 

O gerente de Análise 
Econômica da CNI, Mar-
celo Azevedo, alerta que o 
segmento tem conseguido 
contornar ou minimizar as 
dificuldades relacionadas ao 
fornecimento de insumos e 
matérias-primas. “Obser-
vamos alta no faturamento 
real, além da recuperação do 
emprego e dos rendimentos 
desacompanhada do aumen-

O segmento tem contornado ou minimizar as dificuldades 
relacionadas ao fornecimento de insumos e matérias-primas.

A partir da próxima 
terça-feira (9) começam 
a ser pagos os benefícios 
emergenciais concedidos a 
caminhoneiros. A portaria 
interministerial que regu-
lamenta a medida voltada 
a “transportadores autôno-
mos de carga” foi publicada 
em edição especial do DOU 
de terça-feira (2). O prazo 
para pagamento do benefí-
cio vai até 31 de dezembro 
de 2022, e será pago em seis 
parcelas mensais no valor 
de R$ 1 mil. 

O auxílio tem por objetivo 
ajudar os transportado-
res autônomos de carga 
a enfrentar o estado de 
emergência que decorre 
da alta do preço de com-
bustíveis e derivados. Têm 
direito a receber o Benefí-
cio Caminhoneiro-TAC os 
transportadores de carga 
autônomos com CPF válido 
e cadastrado no Registro 
Nacional de Transportado-
res Rodoviários de Cargas 
(RNTR-C) até 31 de maio de 
2022, na situação de Ativo”, 
entre outras exigências. 

O auxílio visa ajudar os transportadores autônomos de carga a 
enfrentar o estado de emergência que decorre da alta do preço 

de combustíveis e derivados. 
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Vendas de 
veículos novos 
têm leve baixa 

As vendas de veículos au-
tomotores novos sofreu uma 
leve queda no mês de julho, 
quando foram comercializa-
dos 307.709 unidades: 0,5% 
a menos que o registrado no 
mesmo mês de 2021 e 2,61% 
inferior às vendas de junho 
de 2022. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), foram 
vendidas 1.958.945 unida-
des, 2,65% a menos do que 
registrado no mesmo perío-
do de 2021. 

Os dados são da Fena-
brave, levando em conta as 
vendas de automóveis e co-
merciais leves, caminhões, 
ônibus, motocicletas e im-
plementos rodoviários. “A 
queda pode ser explicada 
por um conjunto de fatores, 
como a menor oferta, es-
pecialmente, no segmento 
de duas rodas, devido a 
problemas na produção e 
pela maior restrição e au-
mento do custo de crédito, 
já que a inadimplência, nos 
financiamentos de veículos, 
está em 4,5%”destacou o 
presidente da Fenabrave, 
José Maurício Andreta Jú-
nior (ABr).

Indústria tem alta no faturamento, 
emprego e salário, diz CNI

A indústria registrou alta no faturamento, no emprego, na massa salarial e no rendimento médio. É o que 
mostra a pesquisa Indicadores Industriais relativa ao mês de junho, divulgada ontem (3) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI)

gou ao mesmo nível de um 
ano atrás, ficando apenas 
0,1% abaixo do índice de 
junho de 2021. O emprego 
industrial avançou 0,4% 
na comparação com maio, 
acumulando a segunda alta 
consecutiva depois de três 
meses de quedas modera-
das. Em relação a junho do 
ano passado, o crescimento 
é ainda maior, 2%.

A pesquisa mostra, ainda, 
que as horas trabalhadas 
na produção se mantiveram 
estáveis em junho após o 
avanço de maio. Com a es-
tabilidade, as horas trabalha-
das na produção se mantêm 
em patamar próximo ao do 
começo de 2022 e acima do 
praticado em 2021. Na com-
paração com um ano atrás, 
o crescimento foi de 3,8% 
(Fonte: AI/CNI). 

to das horas trabalhadas e 
da utilização da capacidade 
instalada, que permanece 
elevada, sem variações ex-
pressivas desde o início do 
ano”, detalha o gerente da 
CNI.

Os Indicadores Industriais 
apontam uma alta do fatu-
ramento real da indústria 
de transformação de 0,9% 
em junho, na comparação 
com maio. Segundo os 
dados, o faturamento che-
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Benefício para caminhoneiros 
começa a ser pago no dia 9

No dia 9 serão pagas a 
primeira e a segunda par-
celas, referentes aos meses 
de julho e agosto. O terceiro 
lote deverá estar disponível 
em 24 de setembro; e as 
demais parcelas, nos dias 22 
de outubro, 26 de novembro 
e 17 de dezembro. 

Aqueles que estiverem 
com situação cadastral pen-
dente ou suspensa podem 
regularizar o registro na 
ANTT para se habilitarem. 

O Ministério do Trabalho 
ressalta que o benefício 

não é cumulativo com o 
Benefício Taxista e será 
pago apenas um por CPF, 
independentemente se o 
beneficiário tiver mais de 
um veículo cadastrado. 
“Será designada uma ins-
tituição bancária federal 
registrada para efetivar 
o pagamento que será 
feito em conta digital. Os 
valores não movimentados 
no prazo de 90 dias, con-
tados da data de depósito, 
retornarão para a União”, 
acrescenta (ABr).
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OpiniãO
Inovação na saúde:  
como tornar mais 

acessível à população?

A inovação sempre foi 
vista com muito bons 
olhos pela área da 
saúde. 

De criações aparen-
temente simplistas 
às mais sofisticadas, 

grandes transformações 
estão, cada vez mais, viabi-
lizando uma prestação de 
serviços mais eficaz e asser-
tiva. Mas, mesmo diante de 
tamanhas revoluções, são 
poucos os que conseguem 
desfrutar qualitativamente 
deste cenário – uma dispa-
ridade que necessita ser 
discutida em prol de um 
acesso mais justo a toda a 
população.

Em âmbito privado, os 
investimentos globais em 
tecnologia aplicada ao se-
tor ultrapassaram a marca 
dos US$ 34,7 bilhões em 
2021 – vistos como ações 
essenciais para a melhoria 
do atendimento ao paciente 
e, ainda, ao cuidado presta-
do pelo especialista. Dentre 
os maiores impulsionadores 
desta demanda, a emer-
gência sanitária imposta 
pela pandemia foi um dos 
mais importantes, exigindo 
uma adaptação veloz e de 
máxima qualidade possível 
ao redor do mundo para 
minimizar, ao máximo, os 
impactos da disseminação 
do vírus na população.

Como consequência deste 
cenário e de todos os empe-
cilhos enfrentados nos últi-
mos anos, surpreendentes 
avanços foram notados. Em 
um dos maiores exemplos 
notados recentemente, o 
avanço da oferta do 5G trou-
xe ganhos muito além do 
que apenas a conectividade 
telefônica. Através de uma 
maior interligação entre os 
maquinários, a quinta rede 
permite que cirurgias robó-
ticas e de extrema precisão 
sejam realizadas a distância, 
sem a necessidade da pre-
sença de um médico na sala 
cirúrgica.

A globalização é imen-
samente favorecida, per-
mitindo que os pacientes 
consigam realizar qualquer 
tipo de procedimento com 
especialistas de qualquer 
lugar do mundo. Tudo isso, 
sem a perda da qualidade 
dos contatos presenciais. 
Em conjunto a essa novida-
de, a realidade aumentada 
também se tornou uma 
poderosa aliada, possibili-
tando que os profissionais 
possam acessar e interagir 
com exames precisos de 
seus pacientes, por meio de 
óculos especiais desenvolvi-
dos para essa visualização.

Nos bastidores de tama-
nhos avanços, os altos in-
vestimentos na inteligência 
artificial no setor foi um dos 
principais favorecedores 
deste cenário tecnológico. 

Muito além de viabilizar o 
desenvolvimento de fer-
ramentas cada vez mais 
inteligentes, possibilitou 
que os profissionais de 
saúde pudessem ter uma 
comunicação e troca de 
informações muito mais 
próxima e aprofundada – 
compartilhando um banco 
de dados extenso e deta-
lhado sobre as mais diversas 
doenças já registradas na 
história, seus sintomas e 
tratamentos realizados ao 
longo do tempo.

Usando a própria Covid-19 
como exemplo, mesmo 
ainda não tendo uma cura 
definitiva, todos os procedi-
mentos e testes realizados 
desde o início da pandemia, 
podem ser consultados pe-
los profissionais em tempo 
real – cruzando todos os 
dados e os utilizando como 
base para desenvolvimento 
de medicamentos e tra-
tamentos cada vez mais 
assertivos para quaisquer 
doenças ou surtos que pos-
sam vir a surgir em nossa 
história.

Os benefícios da inovação 
na saúde são incontestáveis, 
mas, infelizmente, não são 
todos que conseguem usu-
fruir dessa qualidade. Por se 
tratar de investimentos que 
dependem, em sua massiva 
maioria, de um suporte 
tecnológico significativo, 
apenas as grandes metrópo-
les abrigam a infraestrutura 
adequada para gerenciar e 
ofertar esta rede.

Sua distribuição fora dos 
centros urbanos deve ser 
uma ação prioritária para 
os próximos anos, evitan-
do que a grande maioria 
da população continue 
deixada de lado frente a 
avanços que, certamente, 
trarão uma maior qualidade 
e prolongamento da expec-
tativa de vida. Essa falta de 
prioridade também é um 
fator extremamente pre-
judicial para a retenção de 
talentos, visto que cada vez 
mais jovens estão deixando 
o país em busca de melhores 
oportunidades no exterior.

Ainda temos muitos ga-
nhos a serem sentidos em 
uma sociedade fortemente 
pautada em trazer cres-
centes investimentos de 
inovação para a área da 
saúde, mas que dependerá, 
obrigatoriamente, de uma 
mudança de mentalidade 
voltada para o papel estraté-
gico da ciência e tecnologia 
em nosso país. 

Caso contrário, continu-
aremos vendo o gap social 
na área, onde só quem tem 
recursos financeiros é capaz 
de prover os custos de uma 
saúde de alta qualidade.

(*) - É engenheiro mecânico, físico 
nuclear e sócio-fundador da Palas, 

consultoria pioneira na  
ISO 56002 na América Latina  

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

A Wikipedia influencia juízes
Pesquisadores do MIT descobriram que o conteúdo da Wikipedia vem influenciando decisões de 
juízes, que inclusive usam em suas sentenças linguagem semelhante à encontrada em páginas da 
enciclopédia virtual. 

Vivaldo José Breternitz (*)

O estudo mostra que juízes agem 
de forma similar a estudantes, 
fãs de celebridades e prati-

camente quaisquer outras pessoas 
ao buscar informações na internet, 
acessando a   Wikipedia, que tem seus 
milhões de artigos apresentados de 
forma prioritária pelos   mecanismos 
de pesquisa como o Edge e o Google.

Os resultados do estudo mostram   
como é importante que o conteúdo da 
Wikipédia, produzido por voluntários, 
seja cuidadosamente examinado antes 
de ir para o ar. 

O professor Neil Thompson, pesqui-
sador do MIT e coordenador da equipe 
que realizou o estudo, disse que não é 
difícil imaginar um litigante com muitos 
recursos determinando à sua equipe 
jurídica, na fase inicial do processo, 
produzir conteúdo para a   Wikipedia 
defendendo seus interesses, de forma a 
que esse conteúdo influencie juízes no 
futuro; afinal, ao que parece, há magis-
trados praticando o “cut and paste” ...  

A Wikimedia Foundation, a organi-
zação sem fins lucrativos que mantém 
a Wikipedia, tem se esforçado   para 
combater a desinformação e é vista 
como confiável, porém às vezes ocor-
rem casos como o da mulher chinesa 
que produziu e publicou um grande 
volume de conteúdo falso sobre a    
história medieval russa. 

vez mais confiável.

 (*) É Doutor em Ciências pela Universidade  
de São Paulo, é professor, consultor  

e diretor do Fórum Brasileiro  
de Internet das Coisas.

O professor Thompson acredita 
que organizações da sociedade civil, 
como as entidades que congregam 
profissionais, devem atuar para que 
a Wikipédia permaneça útil e cada 
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Dicas de segurança para o perigo dos QR Codes
É só sair de casa que encontramos um QR 

Code em algum lugar. Eles estão em anúncios, 
restaurantes, academias agências de viagem, 
cafeterias, supermercados, hospitais, lojas e 
até mesmo em farmácias. A pandemia da CO-
VID-19 reviveu essa forma de oferecer infor-
mação passando uma sensação de segurança.

QR Codes são um tipo de código de barras 
bidimensional que contém dados geralmente 
para localizadores, identificadores ou rastrea-
dores. Um smartphone ou qualquer disposi-
tivo que possui uma câmera pode facilmente 
ler e converter o código em informações para 
o usuário final, como fornecer uma URL que 
direciona para um site ou aplicativo.

Nos últimos dois anos, os consumidores 
aumentaram suas atividades digitais e apren-
deram a tomar mais cuidado com fraudes 
online e por e-mail, levando os fraudadores 
a buscar novas formas de cometer crimes. A 
nova modalidade estava literalmente na mesa: 
os QR Codes.

E não servem apenas como meio de co-
nhecer serviços ou pratos para escolher em 
um restaurante, mas também são usados 
para fazer pagamentos e cobranças. São até 
um meio de identificação do Governo para 
saber quais e quantas doses de vacinação a 
população recebeu.

Como os QR Codes são simples de gerar 
e utilizar, os consumidores não param para 
pensar no risco que podem significar para sua 
segurança. E essa simplicidade faz com que os 
cibercriminosos utilizem os códigos para ter 
acesso aos smartphones, informações pessoais 
e até mesmo bancárias.

Em janeiro de 2022, o FBI emitiu um aviso 
dizendo que cibercriminosos estavam mani-
pulando QR Codes legítimos para redirecionar 
as vítimas para sites maliciosos, que acabavam 
roubando dados financeiros de login. E poucas 
semanas após o alerta, durante o maior jogo de 
futebol americano do ano, mais de 20 milhões 

URL usado era "passportlab.xyz", visivelmente 
não era um site oficial do governo da cidade. 
Também é possível fazer uma pesquisa rápida 
na web, procurando pela URL em questão, para 
confirmar se o QR Code é autêntico.

4. Procurar sinais de alteração física. 
Essa dica é importante especialmente em 
locais onde os QR Codes são utilizados com 
frequência, como restaurantes. Se tiver um 
adesivo de QR Code colado em cima de outro 
código, é motivo para desconfiar.

5. Nunca baixar apps de QR Codes. 
Pessoas mal intencionadas podem facilmente 
clonar e falsificar sites. Para baixar um aplica-
tivo, o caminho ideal é acessar a loja oficial de 
aplicativos do sistema operacional do dispo-
sitivo e fazer o download diretamente por lá.

6. Não fazer pagamentos eletrônicos 
por meio de QR Codes. É melhor usar o 
aplicativo oficial ou acessar o site com o do-
mínio oficial para fazer login por lá.

7. Ativar a autenticação multifatorial 
(MFA). Isso ajuda a proteger contas con-
fidenciais, como aplicativos bancários, de 
e-mails e redes sociais. Com outra camada de 
autenticação, um cibercriminoso não conse-
guirá acessar os dados da vítima apenas com 
o nome de usuário e senha.

Quando o assunto é QR Code, o melhor con-
selho é sempre usar o bom senso. Se fosse um 
e-mail, seria confiável clicar nele? Os códigos 
estão se tornando um dos métodos de ataque 
phishing favoritos dos invasores, e as mesmas 
regras se aplicam. Prosseguir com cautela e 
aplicar os mesmos critérios de segurança que 
aplicaria a qualquer coisa no mundo digital.

Escanear QR Codes com segurança, ou 
melhor ainda, não escanear! Para aumentar a 
segurança de computadores e redes, ou para 
saber mais sobre segurança cibernética, a 
CyberArk possui programas e documentações 
com mais informações detalhadas.

de pessoas escanearam um único e misterioso 
QR Code em um comercial de uma empresa 
não identificada, tudo no espaço de um minuto.

Dessa forma, os golpistas podem criar sites 
falsos onde informam que, por exemplo, para 
acesso à uma rede de internet pública por 30 
minutos é necessário  preencher um formulário 
com e-mail e data de nascimento. E o fato de só 
solicitarem essas informações específicas, faz 
com que o consumidor acredite que se trata de 
um site sério, porém, fornecerá informações do 
próprio smartphone.

Com alguns truques adicionais de engenharia 
social, o invasor pode levar as coisas ainda mais 
longe. Ao usar o ataque phishing no dispositi-
vo, podem falsificar o bloqueador de senha no 
dispositivo da vítima, que ao inserir nome de 
usuário e senha, permite que o invasor obtenha 
acesso a todas as senhas do usuário. 

É por esse motivo que Len Noe, Technical 
Evangelist e White Hat Hacker da CyberArk, 
líder mundial em segurança de identidade, 
recomenda sete maneiras para que as pessoas 
possam se proteger.

1. Não escanear! Se alguma coisa parece 
errada, o ideal é não escanear o QR Code, só 
acessar o site diretamente. Todo código verda-
deiro deveria ter uma URL associada embaixo 
para dar a opção ao usuário de navegar por lá. 
Se estiver faltando, pode ser duvidoso.

2. Não ter pressa. Antes de digitalizar 
qualquer código, é importante se perguntar se 
sabe quem inseriu o QR Code ali, e se confia 
nessa pessoa ou empresa. Faz sentido usar esse 
código nesta situação?

3. Inspecionar de perto as URLs dos 
QR Codes. Depois de digitalizar o QR Code, é 
essencial verificar o link que o direciona antes 
de continuar o acesso. Também é importante 
checar se corresponde à organização associada, 
se parece suspeito ou inclui erros ortográficos 
ou erros de digitação estranhos. Por exemplo, 
nos golpes de parquímetros do Texas, parte do 

News@TI
Febraban Tech, maior evento de tecnologia e inovação do mercado 
financeiro da América Latina, realizado em São Paulo. Na ocasião, a 
empresa apresentará ao público a plataforma Vottar de Assembleia 
Digital, desenvolvida para otimizar as entregas do backoffice de 
bancos e fundos de investimentos, reduzindo custos e melhorando 
o engajamento dos acionistas. Com a Assembleia Digital, é possível 
realizar virtualmente todas as etapas de uma assembleia, com maior 
eficiência e transparência, e em conformidade com a regulamenta-
ção do Banco Central (BC) e o disposto pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) (https://febrabantech.com/evento/febrabantech
2022?tag=629e9aacb77b05e78bfc9b55).

Netskope compra a Infiot

@A Netskope, líder em Security Service Edge (SSE) e Zero Trust, 
anuncia a aquisição da Infiot, pioneira em viabilizar acesso seguro 

e confiável com segurança zero trust, otimização de redes e aplicações, 
e operações orientadas por IA (netskope.com).

Foursys lançará a plataforma cripto/blockchain

@A Foursys irá lançar oficialmente o seu mais novo produto, desta 
vez voltado a parceiros do segmento de finanças, na Febraban 

Tech 2022 – maior evento de tecnologia para o mercado financeiro 
da América Latina – que ocorrerá entre os dias 9 e 11 de agosto, na 
Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Trata-se de área de 
negócio cripto/blockchain, inovador em seu segmento, que trará 
soluções “As a Service” aos clientes e parceiros, oferecendo mais 
eficiência, segurança e escalabilidade em suas transações. Importante 
salientar que, até o momento, não há nada semelhante a este modelo 
sendo oferecido no mercado nacional. Transmissão pelo link: (https://
noomis.febraban.org.br/).

Soluções para o mercado financeiro

@Entre os dias 9 e 11 de agosto, a Soluti, IDTech especializada 
em Identidade Digital e Assinaturas Eletrônicas, participa da 

ricardosouza@netjen.com.br

Plataforma de cibersegurança para resiliência 
cibernética e operacional

Claroty, empresa de segurança para 
sistemas ciberfísicos (CPS, Cyber-Physi-
cal Systems) em ambientes industriais, 
de saúde e comerciais, anuncia a oferta 
do Claroty xDome, uma nova plataforma 
de segurança cibernética industrial 
baseada em nuvem que impulsiona 
a cibersegurança e a resiliência ope-
racional para empresas industriais e 
modernas. Claroty xDome é a primeira 

solução do setor a oferecer facilidade 
e escalabilidade de SaaS, sem compro-
meter a amplitude ou a profundidade 
dos controles de visibilidade, proteção e 
monitoramento que são parte integran-
te de toda a jornada de segurança do 
CPS - especialmente em meio à rápida 
expansão dos sistemas ciberfísicos na 
Internet das Coisas Estendida (XIoT) 
(https://www.claroty.com/xdome).



Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira 04 de agosto de 2022 7

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Disciplina: liberdade ou prisão
Claudio Zanutim (*)

O 
que a palavra disciplina representa para 
você?

Condutas rígidas, padrões comportamen-
tais imutáveis e, talvez, medidas punitivas. 
Entretanto, no Dicionário Aurélio, entre ou-
tras definições, disciplina quer dizer “ordem 
que convém ao bom funcionamento de uma 
organização”. O conceito de que a disciplina 
significa estar aprisionada a regras e padrões 
vem desde nossa infância, quando os pais 
ao educarem seus filhos, algumas vezes de 
forma punitiva, estavam “disciplinando-os”.

Mas, no mundo corporativo, ser disciplinado 
é uma questão de sobrevivência.

Ser disciplinado é ser senhor do seu destino, 
é ser seu próprio mestre, é estar no controle 
dos seus atos. Filósofos de todas as épocas já 
identificaram a disciplina como a base de todas 
as virtudes humanas.

Longe de ser uma prisão, a disciplina é um 
conceito libertador, que o coloca sob total do-
mínio da situação.

Somente pessoas disciplinadas conseguem 
liderar equipes, atingir metas, mudar culturas 
e revolucionar antigos conceitos.

Analise a conduta de grandes líderes como 
Gandhi, Napoleão, Joana D’Arc e tantos outros 
que levaram nações a seguirem seus ideais.

O ponto em comum entre eles é a disciplina. 
Napoleão Bonaparte foi o responsável pelo 
aperfeiçoamento do organismo militar da Re-
volução Francesa, dando-lhe mais coesão, uma 
formidável estrutura militar e uma confiança 
inabalável na vitória.

A escola militar de Saint-Cyr, criada por 
Napoleão, passou a formar oficiais melhor 
qualificados que, mais tarde, ingressariam nos 
postos de generais. Agora, imagine se tudo 

isso seria possível se Napoleão não tivesse 
disciplina e não a exigisse de seus homens.

Considerado um dos mais versáteis líderes 
americanos de todos os tempos, Benjamin 
Franklin (1706-1790) é exemplo de como a 
disciplina, dirigida com inteligência pode trans-
formar a vida.

Nascido em uma família pobre, Franklin 
destacou-se em pelo menos quatro diferentes 
áreas: nos negócios, na política, na ciência e na 
literatura.

O inventor do pára-raios, das lentes bifocais, 
entre outras criações, conta em sua famosa 
biografia que tinha como meta atingir a perfei-
ção moral.

Seu objetivo, escreveu ele, era combater os 
erros que a inclinação natural, os costumes e 
o convívio com as pessoas levam o indivíduo a 
cometer. Franklin acreditava que o autocontrole 
era um requisito essencial para mudar a vida e 
alcançar a felicidade.

Resolveu, então, elaborar uma lista com 13 
virtudes.

Classificou-as em grau de importância e co-
meçou a executar um plano para transformá-las 
em hábito. A cada semana ele dava prioridade 
a uma dessas virtudes.

No fim do dia, fazia um balanço para avaliar a 
aplicação das qualidades que havia se proposto 
a desenvolver.

Disciplina é uma Postura
Para o lama Kalden, o primeiro ocidental a ser 

ordenado no Tibete, responsável pelo Centro 
Budista Djampel Pawo, a disciplina é um método 
que se desenvolve para alguns fins, utilizando 
as condições e seus meios.

“Todo mundo tem disciplina. Se você quer ir 
ao cinema, compra o jornal para ver o horário, 
pega o carro, vai até o endereço, estaciona. 
Isto é disciplina: uma série de passos que 
leva ao seu objetivo. E isto se desenvolve 

com naturalidade, para pacificar a mente, 
que se distrai como uma criança em uma loja 
de doces. É preciso ter claro o que se quer e 
como conseguir”, ensina ele.

“Somente pessoas disciplinadas conseguem 
liderar equipes, atingir metas, mudar culturas 
e revolucionar antigos conceitos.”

Porém, a disciplina não se resume apenas à 
execução de tarefas.

É uma postura, uma forma de estar no mun-
do. O psiquiatra e consultor Tom Chung afirma 
que a disciplina tem a ver com caráter, cujos 
valores incluem integridade, responsabilidade, 
visão, capacidade de definir e realizar objetivos. 
É uma força moral que leva o indivíduo a fazer 
o que tem de ser feito, independentemente da 
própria vontade e da emoção.

Você tem uma visão sobre o que pretende 
realizar, define o que precisa fazer para conse-
guir seu objetivo, assume o compromisso com 
sua causa e simplesmente faz. Isso é agir com 
disciplina.

Uma Questão de Hábito
Num primeiro momento, a disciplina exige um 

certo esforço e condicionamento. Tome como 
exemplo uma pessoa sedentária.

De repente, seu médico alerta que ela terá que 
caminhar 30 minutos diários se pretende viver 
mais e de forma saudável. Imediatamente ela 
terá que modificar seus hábitos, o que de início 
será um transtorno.

Entretanto, em pouco tempo ela estará tão 
habituada, que isso fará parte de seu cotidiano.

Mas para isso, foi necessário que a pessoa 
descobrisse a importância da disciplina em sua 
vida. Ninguém nasce disciplinado, assim como 
não existe nenhum manual prático para se tornar 
uma pessoa disciplinada.

Para os jovens, um grande prazer é quebrar as 
regras, infringir as normas e desafiar as condutas 
disciplinadoras. Mas esta é uma visão romântica 

da juventude, que só passa a modificar seu 
conceito quando chegam as conseqüências, 
como repetir de ano ou ser “convidado a re-
tirar-se” do colégio que tanto gosta.

Isto porque a disciplina é assim mesmo: 
ninguém a adquire ao acaso.

Vale ressaltar ainda que ser disciplinado 
não quer dizer estar calado, abster-se ou 
fazer apenas o que se julga possível, prati-
cando a arte de evitar responsabilidades, mas 
antes atuar no sentido das ordens recebidas 
e, para isso, descobrir no seu espírito, pelo 
interesse e pela reflexão, possibilidade de 
as realizar e, no seu caráter, encontrar a 
energia capaz de suportar os riscos que ao 
comporta.

Forte Abraço! 

*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pa-
lestrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 
da performance em vendas e no atingimento de objeti-
vos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial
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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:

CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/068.FLS.086V ITAQUERA/SP), Guarulhos, 
SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (01/01/1983), residente e 
domiciliado Rua Chamocos, 25, CEP 08295-260, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Benedito dos Santos e de Maria José da Silva Santos. ANA GALDINO DE 
LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/193.FLS.136-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (04/10/1985), residente e domiciliada Rua Tri-
buto ao Sorriso, 27, CEP 08223-610, Conjunto Habitacional Águia de Haia, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Elias Felinto de Lima e de Maria Galdino Felinto.

JOSE HENRIQUE LEÃO FIRMO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/156.FLS.270-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (08/02/1992), residente e domiciliado 
Rua Francisco Rodrigues Seckler, 430, fundos, CEP 08230-020, Vila Taquari, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Samuel Firmo e de Elizete de Souza Leão Firmo. TABATA 
FERNANDA VARGAS AZEVEDO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/136.FLS.180-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e noventa (11/12/1990), residente e domiciliada Rua Fran-
cisco Rodrigues Seckler, 430, fundos, CEP 08230-020, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudimar Azevedo e de Luiza Helena Vargas Azevedo.

FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/248.FLS.223-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de setembro de dois mil (07/09/2000), residente e domiciliado Rua Zenóbio Acioli, 78, 
CEP:08275-510, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Orlando Nascimento de Souza e de Lucia do Nascimento Silva. LANA CHRISTI-
NAN SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Tucano, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/037.FLS.045 TUCANO/BA), Tucano, BA no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e noventa e oito (22/09/1998), residente e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 
78, CEP:08275-510, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Matos de Oliveira e de Lidiane Maria Jesus dos Santos.

CLAYTON DE OLIVEIRA SILVEIRA, estado civil solteiro, profissão meio oficial, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/372.FLS.173-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (08/01/1995), residente e 
domiciliado Rua Sestílio Melani, 771, CEP 08225-485, Conjunto Habitacional A E Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nildo Gonçalves Silveira e de Elzita Maria de 
Oliveira. KÉSIA SANTIAGO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/247.FLS.222V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de abril de mil novecentos e noventa e seis (05/04/1996), residente e domiciliada 
Rua Sestílio Melani, 771, CEP 08225-485, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Moisés Lima dos Santos e de Luciana Santiago dos Santos.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS FERNANDO DE ARAUJO RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão neurocientista, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia (29/10/1989), resiente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvalim 
Pereira Ramos e de Darci Pego de Araujo Ramos. A pretendente: PATRICIA SANTOS 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão jornalista, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (05/07/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vander da Silva e de Edenilva Santos da Silva.

O pretendente: TOM HENRIQUE SANTIS, de nacionalidade brasileira, profissão advo-
gado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/09/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso de Santis e de Aurelina 
Henrique de Amorim. A pretendente: MIRELA TAMALLO, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente jurídica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(30/05/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adilson 
José Tamallo e de Maria Emilia Moderno Neves Tamallo.

O pretendente: DORIVAL DAHYL ANTONGIOVANNI, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário, estado civil viúvo, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/07/1940), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Duilio Antongiovanni 
e de Isabel de Souza Antongiovanni. A pretendente: SUELI DA SILVA ALMEIDA, de 
nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/02/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Raimundo Manoel de Almeida e de Naira Maria da Silva Almeida.

O pretendente: OZEAS JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
zelador, estado civil divorciado, nascido em Barreiros - PE, no dia (26/06/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José João dos Santos e de Maria 
Bonifácia dos Santos. A pretendente: JOELMA CARDOSO PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão cozinheira, estado civil divorciada, nascida em Campo Alegre de 
Lourdes - BA, no dia (18/03/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Heitor Cardoso Pereira e de Marta Rodrigues Pereira.
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

Germano Couy (*)

É o que a maioria dos 
3 mil CEOs entrevis-
tados em mais de 40 

países, inclusive no Brasil, 
afirma. Ainda segundo 48% 
dos consultados, a preocu-
pação com o meio ambiente 
merece notoriedade máxima 
nos próximos dois a três 
anos, nos fazendo observar, 
assim, uma importante e 
contínua mudança na gestão 
de negócios e comportamen-
to dos CEOs, que inclusive 
acompanha as transforma-
ções no comportamento de 
consumidores, que estão 
mais conscientes ao redor 
de todo o mundo.

Em minha jornada, a res-
ponsabilidade empresarial 
pelo meio ambiente foi sendo 
colocada como prioridade de 
maneira natural, conside-
rando que sempre estamos 
atentos aos desejos dos nos-
sos clientes, mas mais do que 
isso, levando em conta nosso 
posicionamento de propósi-
to e consciência coletiva de 
preocupação com o planeta. 
No entanto, com o passar 
do tempo, percebemos que 
é fácil falar, mas complexo 
e desafiador transformar 
companhias globais inteiras, 
sendo a dedicação e determi-
nação pontos cruciais nesse 
sentido.

ESG está no topo da lista dos desafios a serem enfrentados pelos 
gestores nos próximos anos.

Durante o lockdown na pandemia 
o Brasil registrou um pico de 30 mi-
lhões de ocasiões de consumo de café 
torrado, que se manteve no mesmo 
nível até o fim de 2021, mesmo com o 
aumento de preço. É o que mostra o 
relatório Consumer Insights da Kan-
tar, líder global em dados, insights e 
consultoria.

Preparar café torrado está mais caro 
– 59% a mais no primeiro trimestre de 
2022 versus o mesmo período do ano 
anterior - , o que levou a uma retra-
ção em vendas de 2% em unidades. 
Enquanto o quilo do café torrado 

registrou um salto de, em média, R$ 
17 em 2021 para R$ 28 este ano, o 
do café solúvel foi de R$ 16 para R$ 
18. Com isso, a categoria café solúvel 
apresentou um aumento de 30% em 
unidades neste trimestre em relação 
ao mesmo período de 2021. 

Mas nem mesmo a alta do preço 
impactou as ocasiões de consumo 
de café torrado em casa. Apesar da 
abrupta queda em volume de vendas 
no 2º trimestre de 2021 em compara-
ção ao trimestre anterior (-9,6 %), em 
resposta a esse aumento, a quantidade 
de ocasiões sofreu leve incremento 

(8,8%). O número de consumo sema-
nal de café em casa cresceu 20% no 
4º trimestre de 2021 em comparação 
ao mesmo período de 2019. 

Isso mostra que a pandemia levou 
ao hábito de consumir café torrado 
para mais lares brasileiros, apesar da 
retração no volume vendido devido 
ao aumento do preço. O relatório tri-
mestral Consumer Insights da Kantar 
contempla 11.300 lares brasileiros de 
todas as regiões e classes sociais do 
país. A amostra representa 59 milhões 
de lares do Brasil. - Fonte e mais in-
formações (www.kantar.com/brazil).

Pandemia impulsionou o hábito de tomar café em casa

ESG: prioridade da indústria e 
um mar de oportunidades

Uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBM Institute for Business Value mostra que a sustentabilidade 
tem ocupado um lugar diferenciado no ranking de prioridades de CEOs pelo mundo se comparado a 
levantamentos anteriores. Agora, o tema está no topo da lista dos desafios a serem enfrentados pelos 
gestores nos próximos anos

já que a Terra é a nossa 
casa, é responsabilidade 
de cada pessoa fazer por 
onde, já que cada pequena 
ação conta. Retomando a 
ideia da preocupação dos 
CEOs com a sustentabili-
dade estar como priorida-
de para os próximos anos, 
fico animado em ver a 
possibilidade de fazermos 
ainda mais por nós mes-
mos e pelos nossos filhos, 
netos e planeta. 

Na Acer, já temos um 
trabalho contínuo e muito 
importante nessa linha, 
resultando em projetos 
como Earthion e Humanity, 
em compromissos como 
o RE100, que nos ajudará 
a atingir 100% de energia 
renovável em nossas pro-
duções até 2035, e ainda na 
busca contínua por produtos 
“verdes” tecnológicos, como 
a linha Vero.

Aproveito para lançar um 
desafio. Todos os dias, tente 
contabilizar pelo menos uma 
ação individual para um meio 
ambiente mais saudável e um 
mundo melhor. 

Imagine os resultados que 
podemos conquistar com 
uma iniciativa por pessoa 
todos os dias? Vamos juntos, 
é preciso união!

(*) - É General Manager Latin America 
da Acer (www.acer.com.br).

Isso porque colocar o ESG 
como uma nova realidade 
impacta diretamente não 
apenas consumidores, mas 
investidores, colaborado-
res e toda uma cadeia. Pen-
sar na redução da pegada 
de carbono, na proteção 
do meio ambiente e na 
responsabilidade do des-
carte pós-produção pode 
ser uma tarefa a mais na 
lista de ativações, por isso 
demanda mais tempo. Mas 
em hipótese alguma esses 
pilares devem ser ignora-
dos ou terem seus valores 
minimizados.

Junto a estes objetivos, 
não podemos esquecer dos 
outros pilares do ESG, que 
se executados com res-

ponsabilidade, formam um 
perfeito conjunto de ações 
de grandes melhorias. Se-
guindo o que a própria sigla 
representa, sendo o E o que 
já falamos, temos o S e o 
G. Dessa forma, podemos 
destacar o aumento da 
qualidade de vida da hu-
manidade, o bem-estar dos 
colaboradores, oportuni-
dades igualitárias, e ainda 
a contribuição econômica 
positiva, boas práticas 
éticas e a transparência.

Quando falamos sobre 
o avanço da qualidade de 
vida, sobre fazer o bem 
para as futuras gerações, 
estamos abordando te-
mas totalmente comuns 
a todos. Acreditamos que 
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