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Desde a criação dos canais de mensageria, como o WhatsApp em 
2009, e sua popularização - principalmente no Brasil, onde a preferên-
cia pelo aplicativo chega a 99% e a possibilidade de desinstalação é 
de apenas 1% dentre as principais opções - o movimento do mercado 
mundial foi no sentido de moldar-se para ofertar soluções de atendi-
mento ao consumidor que substituíssem a voz e o tradicional modelo 
de call center.     

Soluções por voz: a ferramenta que aproxima 
empresas e clientes

O Brasil já se encontra entre os 20 países com maior capacidade insta-
lada de energia solar do mundo, conforme dados da Agência Internacional 
de Energia (IEA). A procura por sistemas menos agressivos à natureza, 
porém, não se resume aos painéis fotovoltaicos.     

Independência energética em casa e no carro

A inteligência artificial está se desenvolvendo rapidamente com o 
uso de algoritmos mais avançados e o design de aplicativos móveis mais 
eficiente.     

Quais setores podem se beneficiar das  
tendências da logística

A inteligência artificial está se desenvolvendo rapidamente com o 
uso de algoritmos mais avançados e o design de aplicativos móveis mais 
eficiente.     

Os três principais benefícios do vídeo  
inteligente para varejistas
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AIOps ou cérebro humano: quem leva 
a melhor nas empresas?

Ao longo de 6 milhões de anos, o 
cérebro humano, seguindo os rumos 
da evolução natural, aumentou de 
tamanho e potencializou novas 
funcionalidades. 

Contudo, sua capacidade de armazenar e 
lembrar de fatos ainda é uma incógnita 

não absolutamente explicada pela ciência. 

O que sabemos é que o cérebro arquiva 
dois tipos principais de dados: os primeiros, 
de curto prazo, como nomes, fisionomias 
ou números de telefone (muitas vezes, por 
pouquíssimo tempo), e os outros estão na 
memória de longo prazo, de forma implícita ou 
explícita, na qual são guardadas informações 
como pedalar e trocar a marcha do carro, 
por exemplo, ou vagas lembranças, como 
um momento daquela viagem dos sonhos.

Agora, imagine só uma empresa e a quan-
tidade de informações que esse organismo 
vivo dispõe. Projete a possibilidade de essas 
informações serem tratadas somente pela 
mente humana, sem apoio algum da tecno-
logia. Provavelmente, a essa altura, se você 
respondeu “impossível”, acertou.

“Digo mais: está ficando cada vez mais inve-
rossímil gerenciar um negócio, em consecutiva 
mudança e evolução natural do mercado, sem 
a tecnologia adequada. Nesse esquema, entra 
em cena o gerenciamento eficaz produzido por 
AIOps, acrônimo de ‘Artificial Intelligence for IT 
Operations’, ou seja, inteligência artificial para 
operações de TI”, informa Emauri Gaspar, co-
fundador da Run2biz, especializada em desen-
volver tecnologias que auxiliam as empresas na 
Gestão de Serviços e na Transformação Digital.

Uma vez que os ambientes organizacionais 
já deixaram de lado o poder de “saber o que 
está por vir”, a verdade é que está sendo vista 
uma forte demanda por infraestruturas de 
TI cada vez mais avançadas e baseadas em 
informações que têm competência para se 
reinventar em frações de segundos. 

Neste aspecto, as principais vantagens de 
AIOps são: atenuação de diferentes riscos 
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(como identificação de contas corrompidas, 
tentativas sequenciais de acesso não autorizado 
e comportamentos suspeitos); e, principalmen-
te, o auxílio à mente humana para se concentrar 
em tarefas que lhe trarão maior valor agregado.

 
De acordo com uma pesquisa da entidade 

sem fins lucrativos AIOps Exchange, o mer-
cado de inteligência artificial para TI ganhou 
força durante a pandemia. Para a organização, 
isso se deve à escassez de trabalhadores 
do setor. Então, se em 2019 foi registrado 
que 45% das organizações procuravam as 
soluções AIOps para analisar e determinar a 
provável causa dos incidentes e prever proble-
mas futuros, hoje esse número é bem maior. 

“E a tendência, pelo que estamos acompa-
nhando, é que haja uma explosão de demanda 
por AIOps ainda em 2022, porque, além de 
antever problemas, a tecnologia aperfeiçoa 
ainda mais a hiperautomação, eliminando 
erros nos fluxos de trabalho por interven-
ção humana e, portanto, se tornando parte 
fundamental no processo de diagnóstico e 
correção”, ressalta o executivo da Run2biz.

A propósito, o cenário é bem promissor 
para os próximos anos, com esperança de 
investimentos bilionários em estruturas de 

IA, conforme mostra a International Data 
Corporation (IDC), a qual diz que os gastos 
globais com AIOps chegarão à marca de US$ 
110 bilhões em 2024.

As empresas que já estão apostando nessa 
tendência sabem que, ao possibilitarem que a 
inteligência artificial faça parte da infraestrutura 
das operações de TI como protagonista – e não 
mais como coadjuvante –, atingem a efetividade 
de que realmente necessitam, por três principais 
razões, pontuadas pela consultoria Gartner: 

1) - A observação/monitoramento, em que 
é possível, graças ao acompanhamento inin-
terrupto dos dados, ter acesso a informações 
atuais e históricas, métricas de ocorrências, 
análise de performance e irregularidades; 

2) - O  engajamento, visto que, por estar 
associada ao gerenciamento de serviços de 
TI, a AIOps abarca a automação de tarefas, 
análise de riscos e de desempenho e gestão 
do conhecimento por meio de notificações 
sobre incidentes, dependências e mudanças;  

3) - A ação/automação, na qual, a partir dos 
dados coletados, o sistema estrutura scripts, 
runbooks e hiperautomações de prevenção de 
falhas em sistemas, aplicações ou servidores.  -  
Fonte e mais informações: (www.run2biz.com).
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Serpro promove Semana de Proteção  
de Dados Pessoais

@No dia 14 de agosto de 2018, foi aprovada a Lei Geral de Dados 
Pessoais (LGPD), que representou um marco histórico na 

regulamentação sobre o tratamento de dados pessoais no Brasil. 
Em comemoração pelos quatros anos do regulamento, o Serpro 
vai realizar a sua 1ª Semana de Privacidade e Proteção de Dados, 
nos dias 16, 17 e 18 de agosto, que tem por objetivo disseminar 
conhecimentos relevantes sobre privacidade e proteção de dados. 
O evento será realizado na sede da empresa, em Brasília, com 
transmissão pelo seu canal no YouTube. O terceiro dia será total-
mente virtual e dedicado ao LGPD Dev Day, abordando os desafios 
do desenvolvimento de soluções em relação à lei. A abertura do 
evento acontece hoje (16), às 14h30, com a presença do presidente 
do Serpro, Gileno Barreto, do diretor Jurídico e de Governança 
e DPO, André Sucupira, do diretor de Desenvolvimento, Ricardo 
Jucá e de Arthur Pereira, diretor do Conselho da Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados (ANPD) (https://www.canva.com/
photos/MAEEbGMCYrg-data-protection/).    Leia a coluna 
completa na página 6
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    Leia na página 4
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Fiat apresenta seu primeiro SUv coupé 
A Fiat colocou um ponto final no mistério e apresentou o exterior 

completo do modelo Fastback, o primeiro SUV coupé da marca 
italiana. Os traços do design externo do novo modelo foram divul-
gados poucas semanas depois da Fiat ter revelado o nome oficial 
do veículo e mostrado alguns detalhes de sua silhueta. Entre os 
principais destaques, o modelo tem coluna C inclinada e um teto 
que mergulha em direção à porção traseira. Além disso, o veículo 
foi projetado para trazer maior equilíbrio entre força e velocidade. 
O friso tem um acabamento em formato ômega e a passagem dele 
pelos para-choques visa dar ao público um equilíbrio entre as par-
tes frontal e traseira, além de projetar mais sofisticação e largura 
(ANSA).    Leia a coluna completa na página 5
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Fittipaldi no Senado 
O bicampeão mundial de Fórmula 

1, Emerson Fittipaldi, é candidato 
ao Senado da Itália pelo partido da 
deputada Giorgia Meloni, que lidera 
as pesquisas de intenção de voto para 
as eleições de 25 de setembro. O ex-
-piloto e empresário ítalo-brasileiro 
de 75 anos disputará um assento na 
circunscrição da América do Sul. A 
Itália elege deputados e senadores para 
representar seus cidadãos no exterior 
desde 2006 (ANSA). 
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A evolução 
da tokenização 

no sistema 
financeiro brasileiro

O sistema financeiro 
vem passando 
por uma série de 
transformações, 
caracterizadas por 
ondas evolutivas cada 
vez mais rápidas e 
profundas 

Hoje é possível verifi-
carmos que diversas 
forças vêm atuando 

de forma simultânea e com-
binada, provocando toda 
essa aceleração evolutiva, 
seja no sistema como um 
todo, como também em al-
guns segmentos específicos, 
como é o caso dos meios de 
pagamentos. 

De um lado temos um 
novo consumidor exigindo 
novas e boas experiências 
a um preço cada vez mais 
competitivo, de outro lado, 
visualizamos uma ampla 
gama de inovações tecnoló-
gicas se tornando cada vez 
mais acessíveis, baratas e 
escaláveis.

Temos ainda as mudanças 
na estrutura regulatória do 
setor, facilitando a entrada 
de novos players e flexibi-
lizando diversas normas e 
regulamentos com o obje-
tivo de derrubar barreiras 
e aumentar a concorrência. 

Naturalmente esse novo 
cenário nos aponta tam-
bém para uma ampla gama 
de mudanças estruturais 
com efeitos práticos para 
o consumidor. A exemplo 
da chegada dos bancos 
digitais, do surgimento dos 
novos tipos de instituições 
financeiras focadas em 
pagamentos e crédito (em 
especial as instituições de 
pagamentos, sociedades 
de crédito, iniciadoras de 
pagamentos, dentre ou-
tras). Complementa esse 
cenário, a implantação dos 
pagamentos instantâneos, 
a digitalização do cartão de 
crédito, bem como o próprio 
movimento de moderniza-
ção dos bancos tradicionais. 

Acontecimentos como 
esses, que combinados 
com uma ampla adoção do 
Open Finance, certamente 
levarão o sistema financeiro 
brasileiro para um novo pa-
tamar de inclusão e experi-
ência na oferta de novos ser-
viços financeiros. Todo esse 
contexto nos demonstra 
uma realidade inexorável 
de que o mercado evoluiu, 
de que o consumidor mudou 
e o arcabouço regulatório 
obviamente também se 
ampliou sensivelmente. 

Visualizamos cuidado-
samente que novas ondas 
transformadoras começam 
a se formar no horizonte, 
impulsionadas principal-
mente pelas alavancas com-
portamentais, regulatórias e 
de inovações tecnológicas 
amplamente debatidas atu-
almente. Esse novo momen-
to começa a se desenhar 
a partir da combinação da 
chegada de diversas novas 
tecnologias, dentre elas as 
redes 5G, uso intensivo da 

inteligência artificial, além 
das plataformas financeiras 
baseadas em blockchain. 

O fato é que estamos ven-
do o início da construção de 
ambientes que antecipam os 
conceitos de metaversos e 
web 3.0, que adicionados 
à possível regulamentação 
dos criptoativos, em fase de 
discussão no Congresso, e a 
forte disposição do Banco 
Central no seu processo de 
desenvolvimento do projeto 
“real digital”, certamente 
nos levarão para novos 
caminhos ainda não expe-
rimentados em larga escala 
no Brasil.

Se realmente esse ce-
nário se concretizar num 
mesmo período de tempo 
e espaço mercadológico, 
seria impossível não sermos 
provocados, mais uma vez, 
a olharmos para frente e 
reconhecermos as fortes 
tendências de mais uma 
onda de mudanças estru-
turais que certamente irá 
afetar a dinâmica de oferta 
de serviços financeiros.

Esse novo momento po-
deria se traduzir naquilo 
que estamos chamando de 
“Tokenização da Econo-
mia”, se traduzindo num 
novo universo que abrange 
uma série de soluções base-
adas em ativos inteiramente 
digitais, aonde estariam 
inseridas as já conhecidas 
criptomoedas, mas que 
poderá representar um 
ambiente muito mais amplo 
do que isso. 

Por exemplo, hoje já é 
possível verificarmos uma 
enorme diversidade de tipos 
de ativos digitais servindo 
para os mais diferentes pro-
pósitos, seja um contrato de 
imóvel, um carro comparti-
lhado, um título de crédito, 
um acesso diferenciado a 
um clube de benefícios, 
direitos sobre marcas, so-
bre obras de arte, músicas 
ou obras literárias. Apenas 
para citar alguns poucos 
exemplos do seu potencial.

Enfim, chegamos no mo-
mento certo de nos apro-
fundarmos nas discussões 
regulatórias, tecnológicas, 
consumeristas, de segu-
rança cibernética e tantas 
outras necessárias para 
tratarmos de um novo mun-
do de opções, bens e ativos 
(tangíveis ou intangíveis), 
que poderão se fragmentar 
e se tornar mais acessíveis 
aos consumidores por meio 
dessas novas ferramentas 
de “tokenização”. 

E considerando que isso 
certamente se concretizará 
como mais uma onda evo-
lutiva na forma com que os 
serviços financeiros estarão 
sendo disponibilizados, 
o mais importante neste 
momento seria estarmos 
preparados e com a mente 
aberta para tudo aquilo que 
se apresenta no horizonte.

(*) - É Conselheiro e Coordenador 
do comitê de inovação do Banco 

Original. É conselheiro da PicPay, 
membro das diretorias da ABECS 

e ABBC e Diretor da Escola de 
Negócios e Tecnologia Germinare.

Raul Moreira (*)

Todos os meses são publicadas muitas notícias sobre golpes 
digitais e os cuidados que devemos ter para evitarmos nos 
tornar vítima dos golpistas. Rememorando as precauções, 
nunca se deve clicar em links desconhecidos ou duvidosos, 
fornecer dados por telefone e deve-se desconfiar quando 
o benefício oferecido é exagerado (como a venda de um 
produto por valor muito abaixo ao cobrado por outras lojas).

Mas, mesmo com esses cuidados, os golpes não param de 
aumentar e ganhar ‘roupagem’ nova, o que indica que há um 
“mercado” rentável para os bandidos que não estão sendo 
combatidos. Lembre-se sempre que o fraudador não tem 
acesso aos dados ou celular/computador, portanto, alguma 
atitude da vítima que permite esse acesso. De acordo com 
Francisco Gomes Junior, advogado especialista em direito 
digital e presidente da ADDP (Associação de Defesa de 
Dados Pessoais e Consumidor), as armadilhas mais comuns 
mexem com o emocional da vítima. 

“Seja porque diz que você ganhou um prêmio ou está re-
cebendo algum auxílio público; seja oferecendo uma grande 
oferta, proposta de emprego ou mesmo indicando que há um 
problema em sua conta bancária. Essas situações provocam 
alegria ou preocupação na vítima, ou seja, o primeiro passo 
é mexer com o emocional e induzir a pessoa a cometer um 
ato por impulso”.

Não se deve deixar levar pelo impulso eufórico de algum 
benefício que não se esperava, assim como as pessoas não 
devem se achar mais espertas que outras porque descobriu 
um investimento que rende o que os demais nem imaginam. 
É preciso pensar por que estão te oferecendo algo e agir 
racionalmente. Em dúvida, vale a consulta a sites das em-
presas indicadas, falar com o gerente da conta bancária e 
não tomar nenhuma atitude sem ter certeza da segurança.

Os golpes estão se sofisticando. Muitos deles agora se dão 
por meio de contatos repetitivos, ou seja, a vítima começa 
a comunicar-se com o golpista por aplicativo. As conversas 
ocorrem durante dias e a vítima vai adquirindo confiança, 
tornando-se vulnerável ao fraudador. 

Quando a confiança é estabelecida, pode surgir um golpe 
do amor (aquele em que se aproveitando-se da carência 
afetiva da vítima o fraudador estabelece algum relaciona-
mento com ela), um pedido de empréstimo por alguma 
urgência (como por exemplo doença na família) ou ainda 
a promessa de um investimento em criptomoedas que irá 
dobrar o valor investido. Para conseguir essa confiança, o 
golpista tem que saber conversar e analisar a vítima para 

A forma de abordagem dos golpistas
variam de caso a caso.

O hiring bonus (bônus de contratação, 
também conhecido como “luvas”) tem 
sido apontado por especialistas como 
uma ferramenta eficaz para atrair cola-
boradores competitivos nos processos de 
recrutamento. Contudo, no que tange à 
sua natureza jurídica, a ferramenta tem 
sido foco de debates tributários no âmbito 
da Previdência e ainda no Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Entendimento recente do Carf, 
inclusive, estipulou que o bônus seria 
pago como uma compensação por pos-

síveis benefícios que um profissional 
tenha aberto mão no antigo emprego. 
O pagamento teria o objetivo de inde-
nizar o profissional pela ruptura do 
vínculo empregatício de antes como 
forma de reduzir riscos inerentes 
diante do novo vínculo empregatício.

A polêmica tributária se estabeleceu 
porque, de sua parte, a Fazenda Nacio-
nal compreende que o hiring bonus deve 
integrar o salário de contribuição, sobre 
o qual há incidência das contribuições 
previdenciárias, por representar uma 

antecipação do salário ou contrapres-
tação do serviço do beneficiário. 

De parte do contribuinte, há um mo-
vimento que busca afastar a incidência 
das contribuições ao descaracterizar a 
natureza salarial do hiring bonus sob 
o fundamento de que o pagamento é 
excepcional e dissociado da prestação 
de serviço do novo colaborar.

No entender do advogado Diego 
Weis Júnior, sócio do escritório Mo-
reira Garcia Advogados Associados, 
o hiring bonus é um meio importante 

de atração de talentos e deve estar 
separado das contribuições previden-
ciárias incididas sobre a remuneração 
paga de forma habitual. 

“É necessário, para a questão da 
incidência de contribuição previden-
ciária, que o valor corresponda a uma 
contrapartida por um serviço prestado, 
uma remuneração, o que não parece ser 
o caso do Hiring Bonus”, argumenta.

O advogado destaca ainda que os va-
lores pagos a título de hiring bonus não 
estão dentro do contrato de trabalho, 

tendo natureza indenizatória, conside-
rando que pode cobrir compensação 
de benefícios dos quais o profissional 
abriu mão na mudança de emprego.

“Dessa forma, a base de cálculo 
das contribuições previdenciárias 
não deve contemplar o hiring bonus, 
justamente por se caracterizar como 
um pagamento eventual, geralmente 
realizado apenas uma vez, e com forte 
apelo compensatório ou indenizató-
rio”, finaliza. - Fonte e mais informa-
ções: (https://moreiragarcia.adv.br/)

Hermínio Gastaldi (*)
 

Essa decisão ganha 
corpo especialmente 
quando esses empre-

sários começam a conhecer 
cada vez mais sobre a área 
em que atuam, algo bem 
comum quando tratamos da 
área da tecnologia.

Sim, vivemos um massivo 
avanço da transformação 
digital. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela CNI, 
hoje, negócios que utilizam 
pelo menos uma tecnologia 
no seu processo já represen-
tam 69% do total. Por outro 
lado, para nós que atuamos 
dentro dessas grandes com-
panhias, os canais de distri-
buição possuem um papel 
importante para manter a 
competitividade diante de 
um número cada vez mais 
elevado de concorrentes, 
incluindo empresas grandes 
e startups.

Há também a questão do 
perfil de venda do nosso 
nicho. O mercado de ino-
vações para gestão pede a 
nossa atenção com a dor do 
cliente, com o seu cenário 
de mercado e até mesmo 
com a sua cultura tecnoló-
gica. Ou seja, lidamos com 
uma venda que precisa ser 
extremamente próxima e 
diagnóstica. Sendo assim, 
para atender todo o Brasil 
grandes companhias contam 
hoje com diversas estra-

Segredos que alavancam os 
resultados das grandes companhias
É muito comum encontrarmos pequenos empreendedores optando por assumir a venda de portfólios 
conhecidos no mercado nacional e internacional

bém de lançamentos 
para o mercado.

	 •	 Desafios - Como 
todo investimento em 
uma nova empresa 
pressupõe, quando um 
empresário decide ser 
um canal de vendas, 
inicia-se também um 
processo de estudo e 
investimento. É im-
portante conhecer o 
mercado e principal-
mente, a concorrência. 
Ter consciência de que 
o conhecimento é a 
matéria prima de toda 
a operação do canal é 
imprescindível, assim 
como preparar inves-
timentos em capacita-
ção e desenvolvimento 
profissional do time 
que será envolvido.

	 •	 O segredo do sucesso 
- Os canais de venda 
de maior sucesso no 
mercado possuem três 
semelhanças importan-
tes: a soma de portfólio 
qualificado, investi-
mento em equipes bem 
preparadas e o olhar 
atento e constante para 
oportunidades, premis-
sas essenciais para os 
negócios de uma forma 
geral, em especial para 
os canais que atuam no 
mercado de tecnologia.

(*) - É Diretor de Mercado na Senior 
Sistemas (www.senior.com.br).

Quando o atendimento melhora, os impactos econômicos são 
ainda mais positivos.
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tégias, entre elas estão os 
canais de distribuição físicos 
e terceirizados. E se o atendi-
mento melhora, os impactos 
econômicos são ainda mais 
positivos possíveis. 

Dentro da minha expe-
riência posso afirmar que 
os canais de distribuição 
terceirizados podem contri-
buir com aproximadamente 
30% do faturamento total de 
uma empresa e em muitas 
ocasiões esse número pode 
ser ainda maior. O motivo 
desse crescimento acompa-
nha, além da transformação 
digital, o aumento de 20% 
na migração de sistemas do 
servidor local para a nuvem, 
dado apontado pelo Gartner 
em relação as movimenta-
ções de 2020 para 2021.
	 •	 Vantagens de ser 

canal - Entre atender 

um pequeno grupo de 
clientes ou avançar no 
mercado ampliando as 
possibilidades de ven-
das, a segunda opção 
salta aos olhos como 
uma oportunidade im-
perdível. Isso porque 
ao aderir a um portfólio 
de produtos de uma 
grande companhia, 
empresas passam a ga-
nhar fortes e importan-
tes argumentos para 
as vendas, são eles: 
clientes referência e 
ferramentas líderes de 
mercado.

  Com maior suporte, a 
parceria favorece ain-
da novas criações. Há 
canais que se aperfei-
çoam de tal forma que 
chegam a ter insights, 
sendo uma fonte tam-

Golpes Digitais se aperfeiçoam e 
fazem novas vítimas

identificar seus pontos vulneráveis, o que demonstra uma 
preparação, por vezes, um roteiro a ser seguido. 

Até o ghosting é usado em muitas situações, comenta 
Gomes Júnior. O ghosting é um fenômeno típico da era 
digital, época em que muitos mantem o hábito de manter 
várias conversas por aplicativo e que a toda hora “dão uma 
olhadinha” no celular para ver se há respostas ou novas 
conversas. No ghosting (que vem do ghost, fantasma em 
inglês), o golpista corta totalmente o contato com a outra 
pessoa, sem nenhuma explicação ou motivo. O que poderia 
ser uma coisa normal, na era digital não é. 

O desaparecimento desse ‘contato’ gera efeito psicológi-
co no interlocutor, que se sente rejeitado, ofendido e sem 
entender o que aconteceu, trazendo um sentimento ruim. 
“O golpista vem conversando todos os dias com a vítima, 
estabelecem uma relação. De repente, some sem dar sinais, 
o que deixa a vítima preocupada. E ele torna a aparecer 
dias depois, contando alguma história mirabolante para 
arrancar algum dinheiro da vítima. Situações como esta 
ocorrem inclusive como no filme O golpista do Tinder”, 
finaliza o advogado.

Como se pode notar, não somente novos golpes apare-
cem a cada mês, mas também a forma de abordagem dos 
golpistas variam de caso a caso. As precauções devem ser 
redobradas. - Fonte e outras informações, acesse: (https://
addp.com.br/).
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‘Hiring bonus’ é boa alternativa, mas requer cuidados previdenciários



Qual é a idade 
certa para fazer um 

intercâmbio?

Qual é o momento 
certo para fazer um 
intercâmbio? Existe 
uma idade mais 
recomendada para 
estudar e trabalhar no 
exterior? 

Todo intercambista se 
questiona acerca dessas 
limitações, preocupa-

dos se estão tomando a atitude 
correta e, na época perfeita. 
Mas, a verdade é que não existe 
uma idade fixa para tomar essa 
decisão. Grandes oportunida-
des aguardam jovens e adultos, 
independentemente de sua 
faixa etária, com experiências 
que podem se tornar memorá-
veis em sua jornada.

A pandemia foi um verda-
deiro dificultador deste sonho 
para milhares de pessoas ao 
redor do mundo. Planos foram 
engavetados e colocados de 
lado até que a situação per-
mitisse a volta dos embarques 
– cenário que, felizmente, já 
se tornou possível. Mesmo 
estagnados durante todo este 
período, cerca de 82% não 
deixaram seu sonho morrer, 
ainda ávidos pela chegada da 
viagem.

Realizar um intercâmbio 
não é uma questão de idade, 
muito menos ser jovem é 
um pré-requisito. Existem 
diversas opções de pacotes, 
cursos e programas voltados 
para todos os perfis – desde 
aqueles que desejam apenas 
adquirir a fluência em uma 
língua estrangeira em cur-
sos de idiomas, àqueles que 
queiram conciliar os estudos 
com carreiras promissoras no 
exterior. Diversidade não falta, 
mas é preciso analisar cada 
caminho de acordo com seus 
objetivos e momento atual.

Os intercâmbios de curta 
duração são alguns dos mais 
famosos e buscados, desde os 
jovens aos empreendedores. 
Normalmente, são escolhidos 
por aqueles que ainda não 
sabem se querem morar no 
exterior em definitivo, mas que 
desejam experimentar essa 
nova rotina – principalmente 
para aperfeiçoar o inglês. Es-
ses estudos podem ser feitos 
desde durante apenas um mês, 
até seis meses, de acordo com 
o que for melhor para cada um.

Para aqueles que buscam 
uma experiência mais abran-
gente, podem escolher dentre 
os populares programas de 
estudo e trabalho. Grande 
parte desses pacotes per-
mite que os intercambistas 
recuperem o valor investido 
durante sua viagem – com o 
benefício de estarem rece-
bendo remuneração em uma 
moeda estrangeira. Sua única 
limitação, contudo, é a idade 
mínima de 18 anos para o visto 
de trabalho e estudo.

Independente de quantos 
anos tenha, o intercâmbio é um 
divisor de águas para todos. 
É um período de redescobri-
mento pessoal e profissional, o 
qual, certamente, abrirá mui-
tos caminhos e possibilidades. 
Mesmo diante de incertezas 
e preocupações que passam 
pela cabeça de todos, não há 
motivos para se privar desta 
oportunidade pela idade que 
possui. Basta pesquisar sobre 
as opções do mercado, e qual 
destino oferecerá aquilo que 
está procurando.

Muitos países apresentam 
cursos excelentes e vagas 
completamente rentáveis para 
estrangeiros. Dentre eles, a 
Irlanda vem se tornando um 
dos mais queridos países pelos 
brasileiros, com opções de 
cursos presenciais, a distância, 
e a chance de conquistar um 
emprego ganhando em euro. 
Em poucos meses, os gastos 
com a viagem podem ser 
recuperados – e ainda, com 
a chance de juntar uma boa 
quantia para lazer e viagens 
para regiões ao redor.

Se tornar um intercambista 
é desafiador. Mas, também, 
uma nova fase de vida sur-
preendente. Não importa 
qual seja seu perfil ou idade, 
ao embarcar para uma expe-
riência no exterior, o tempo 
morando em outro país trará 
frutos memoráveis. 

Ao organizar sua viagem, 
busque a fundo as opções de 
estudo e trabalho, analise qual 
mais lhe agrada, converse com 
pessoas que tenham vivido a 
mesma experiência e, acima 
de tudo, se prepare financeira 
e psicologicamente. Assim, 
mesmo diante dos medos 
inevitáveis, seu intercâmbio 
será esplêndido.

(*) - É CEO da Seda Intercâmbios 
(www.sedaintercambios.com.br).

Helicon Tavares (*)

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 16 de agosto de 2022
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Glpilon Participações S/A
CNPJ: 10.783.175/0001-76 NIRE: 35300367715

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, a se realizarem no dia 25.08.2022, 
às 14:00 horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria-Bairro São Francisco - CEP 18520-
970, em Cerquilho - Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: 
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício social findo em 31.12.2021; b) Outros assuntos do interesse social. Extraordinária: 
a) Distribuição de Lucros; b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 10.08.2022. Valmir Pilon - Diretor Presidente.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055615-17.2021.8.26.0100.O MM. Juiz de 
DIREITO DA 39ª VC, do Foro Central Cível Estado de SP. Dr. Celso Lourenço Morgado, na forma 
da lei e etc. Faz saber a Vera Pinto de Carvalho, RG 2.607.262, CPF 011.729.708-90 e Paulo Pinto 
de Carvalho Filho, RG 1.760.916,CPF/MF, 022.461.478-94, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Titulo Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Maria Tereza, ao qual alega em 
suma a cobrança do valor de R$ 19.571,69 (conforme planilha de cálculos das folhas 160 e 161) 
(03/2022) resultado da inadimplência dos executados  das parcelas mensais e das custas 
condominiais provenientes das unidade 310 e 311 do Condomínio exequente sito a Avenida Duque 
de Caxias, 186, no Bairro de Santa Cecília/SP, ao qual os mesmos são proprietários. Encontrando-
se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação de ambos por Edital, 
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba 
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarquem ou reconheçam o crédito do 
Condomínio exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em  6 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Decorridos os prazos 
supra, no silêncio, será nomeado curador especial regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 28 de Junho de 2022.   

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001956-35.2021.8.26.0281 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Itatiba, Estado de SP, Dr(a). Orlando Haddad Neto, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Faz saber ao réu, Elias Mariano Machado, inscrito no CPF Nº 192.713.788-81, 
ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária Rota das Bandeiras move contra si, por 
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que Ocorre que no dia 
08/01/2019, por volta das 13h33min, o condutor do veículo, ora Requerido, trafegava pela Rodovia 
SP - 332 km 146 + 50, Pista Sul, com o veículo de sua propriedade, que faz saber: marca/modelo: 
GM/Classic Spirit Ano: 2008, Placa: HJG1172, Cor: Prata, Renavam: 974419338, quando ao atingir 
o local dos fatos, perdeu o controle da direção de seu veículo e veio a chocar-se contra a defensa 
metálica Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência Nº 20190108 
1009687. Os Requerentes também alocaram pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis 
para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, 
sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a 
Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 4.542,50 conforme demonstrativo 
anexo. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Itatiba, aos 10 de agosto de 2022. 

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ/ME nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: A Assembleia Geral Extraordinária da Moneycorp Banco de Câmbio S.A. (a 
“Sociedade”) foi realizada em 20 de maio de 2022, às 09:00 horas, na sede social da companhia, na Rua 
Joaquim Floriano, 1052 conjuntos 71 e 72 – Itaim Bibi – CEP 04534-004. 2. Convocação e Presença: 
A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de janeiro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, conforme assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas da 
Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Mauricio Auger; Secretária: Anna Tereza Guidolin Kanamaru. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (a) Renúncia de membro da Diretoria; (b) Eleição de membro da Diretoria, 
com fixação de seus honorários e mandato; e (c) Consolidação do quadro de diretores da instituição. 5. 
Consideração: Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta assembleia geral extraordinária em forma 
de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 6. Deliberações: A acionista representando 
a totalidade do capital social da sociedade, sem reservas, deliberou: 6.1. Foi aceito o pedido de renúncia 
ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, apresentado pelo Sr. Dorival Lourenço da Silva Neto, 
sendo exarado um voto de agradecimento pelos serviços prestados. 6.1.1. Consignar que a instituição 
e o diretor que renunciou outorgaram-se, mutuamente, a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável 
quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação ao exercício do 
mandato e aos atos praticados pelo membro da Diretoria que renunciou, exceto em caso de fraude ou 
crime. 6.2. Considerando o deliberado no item 6.1 supra, eleger, para o cargo de Diretor de Financeiro, 
o Sr. Daniel John Quinn, irlandês, casado em regime de separação total de bens, contador, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua João Cachoeira, nº 250, apto 112B, Vila Nova Conceição, CEP 
04535-000, portador da Registro de Nacionalidade Estrangeira - RNE nº V4512899 - CGPI/DIREX/
DPF. 6.2.1. O mandato do diretor ora eleito se estenderá até a posse dos diretores que forem eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária de 2024. 6.2.2. O diretor ora eleito terá remuneração dentro do limite 
estabelecido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021, devi-
damente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 19 de julho de 2021, 
sob nº 351.233/21-0. 6.2.3. O diretor ora eleito declarou para os devidos fins de direito e apresentou a 
declaração de que não está impedido por lei especial, nem condenado à pena que, ainda que tempo-
rariamente, vede o acesso a cargos públicos; ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato; ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, bem como preenche todas as condições previstas na Resolução CMN 4.122, sendo 
certo que a ele foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. 6.3. Com a renúncia e a eleição 
mencionados nos itens anteriores, consolida-se o quadro de diretores da instituição, cujo mandato se 
estenderá até a posse dos diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024, a saber:

DIRETORIA
Nome Cargo

Mauricio Auger Diretor Presidente
Anna Tereza Guidolin Kanamaru Diretora de Risco
Clayson Thiago Engler Pereira Diretor de Operações
Daniel John Quinn Diretor Financeiro

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada 
pelos presentes. Acionista Presente: Novo Mundo Holding Financeira S.A, neste ato representada por 
seu Diretor Roberto Amaral de Almeida. Assinaturas: Mesa: Presidente: Mauricio Auger; Secretária: 
Anna Tereza Guidolin Kanamaru Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro 
próprio. São Paulo (SP), 20 de maio de 2022. Mauricio Auger - Presidente da Mesa; Anna Tereza 
Guidolin Kanamaru - Secretária da Mesa. Jucesp nº 395.590/22-0 em 04/08/2022. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
CARTA DE RENÚNCIA

São Paulo, 01 de julho de 2022. Ao Conselho de Administração do: BANCO BMG S.A. Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01 - Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição - CEP 04543-900, São 
Paulo – SP, Brasil. Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretora da Companhia: Prezados Senhores, Pela presente, para todos 
os fi ns e efeitos legais do artigo 151 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, eu, ADELAIDE 
CAMPOS ANDREU SIMÕES, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora 
da cédula de identidade RG nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-30, venho apresentar 
minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretora sem designação específi ca do BANCO 
BMG S.A., instituição fi nanceira com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, 
bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 
14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (CNPJ/ME) sob o nº 61.186.680/0001-74 (“Companhia”), cargo para o qual fui eleita na Reunião do 
Conselho de Administração de 10 de novembro de 2021, homologada pelo Banco Central do Brasil nos termos do 
Ofício 29950/2021 BCB/Deorf/GTSP3, de 2 de dezembro de 2021, PE 200730. Adicionalmente, declaro que não 
tenho nada a reclamar e/ou receber da Companhia a qualquer momento, por qualquer razão ou sob qualquer 
pretexto, com relação a quaisquer obrigações potenciais, penhoras, dívidas ou encargos de qualquer natureza 
(incluindo, entre outros, direitos trabalhistas, previdenciários e civis) relativas ao cargo de Diretora sem designação 
específi ca, concedendo à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação. Por fi m, peço que 
tomem as providências necessárias junto aos órgãos públicos e reguladores para efetivação da renúncia, colocando-
me à disposição para o que for necessário. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, ADELAIDE 
CAMPOS ANDREU SIMÕES  - CPF Nº 142.518.018-30. Felice Italo Napolitano - Diretor - Recebido: 01/
julho/2022. JUCESP nº 405.312/22-2 em 09.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Gabriel Kessler (*)
 

Para se ter uma ideia, segun-
do dados do IBGE, o PIB 
sofreu uma queda histórica 

de 9,7% no segundo trimestre de 
2020. Assim, as empresas tiveram 
que enxergar novas possibilida-
des de crescimento em meio a 
dificuldades, sendo que uma delas 
foi o fortalecimento da relação 
empresa-colaborador e da cultura 
organizacional. 

Esses dois pontos são extrema-
mente importantes para dar esteio 
a empresas de todos os portes em 
momentos de crise. Uma lição foi a 
valorização da comunicação entre 
funcionários e gestores de forma 
remota e constante para evitar 
ruídos e desalinhamentos que pu-
dessem interferir no desempenho 
das tarefas. Confira as dez lições 
que os colaboradores aprenderam 
em 2021: 
 1) Tecnologia e equipes estru-

turadas têm de ter total foco 
no cliente e na resolução de 
possíveis problemas.

 2) Planejamento com opções A, 
B e C são fundamentais para 
um bom andamento das cor-
porações nesse momento de 
readaptação.

 3) Lidar com novas gerações de 
colaboradores requer da lide-
rança entendê-las e, sobretu-
do, as engajar. Acredito que o 
uso de tecnologias e formatos 
que se assemelham com redes 
sociais são boas alternativas 
nesse sentido.

 4) Conhecer colaboradores sig-
nifica também gerar e analisar 
métricas de alcance, absorção 
e engajamento.

 5) Encontrar influenciadores in-

Lidar com novas gerações de colaboradores requer da liderança entendê-las e, 
sobretudo, as engajar.

Dez lições importantes 
para colaboradores e gestores

Em 2020 e 2021 o cenário econômico global foi afetado por causa da pandemia - a qual deixou grandes 
lições para gestores de negócios

AndreyPopov_CANVA

ternos é um benefício, já que 
todas as empresas têm alguns 
colaboradores que são mais 
“populares”. Esse colaborador 
pode ajudar tanto no processo 
de comunicação dentro da em-
presa, quanto engajar outros 
colegas.

 6) Flexibilização em relação à 
quantidade de dias que o cola-
borador precisa estar presente 
no escritório. Hoje, o modelo 
híbrido é bem mais aceito no 
mundo corporativo e há ferra-
mentas que contribuem para 
manter a cultura organizacio-
nal em pleno funcionamento.

 7) O colaborador precisa conhe-
cer diferentes setores e unida-
des da empresa e incentivá-lo a 
publicar conteúdos em canais 
horizontais de comunicação 
interna, descentralizando a 
função que normalmente é 
atribuída a um único depar-
tamento, criando uma cultura 
de comunicação horizontal.

 8) A contratação de novos talen-
tos para as empresas passou 
por uma implantação de pro-
cessos realizados de forma 
remota no recrutamento, no 
onboarding e no engajamento 
do dia a dia.

 9) Uma preparação adequada na 
política de trabalho remoto fez 
toda a diferença para desen-
volver planos de contingência 
no gerenciamento das equipes 
que trabalhavam de forma 
remota.

 10) Para finalizar, considero 
importante também ressaltar 
que a comunicação da empresa 
pode andar de forma integrada 
com o RH. As redes sociais cor-
porativas também tornaram 
possível entregar métricas aos 
gestores de RH e ter uma visão 
clara do alcance, absorção e 
eficácia dos comunicados in-
ternos.

(*) - É CGO do Dialog.ci (https://www.dialog.ci/).
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Com as oscilações do mercado de NFT no último mês, algumas peças valendo menos da metade do seu valor inicial e o 
faturamento de mercado abaixo de US$ 1 bilhão pela primeira vez em um ano, os investidores começam a refletir  

se o mercado de criptoativos é uma bolha ou se ainda está vivendo uma fase de adaptação.

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 16 de agosto de 20224
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Um exemplo disso, que sempre gosto de relembrar é 
o de um produtor de molho shoyu no Japão rastreando 
toda a vida do grão de soja, desde o seu plantio no Mato 
Grosso do Sul, até suas fábricas. A certificação digital 
por meio do blockchain permite garantir esta rastrea-
bilidade por todos os elos da cadeia logística. Apesar 
de ainda não ser explorado em todas suas vertentes, o 
blockchain pode ser usado desde registros eletrônicos 
até a produtos e serviços. 

E, por ser um mercado baseado em contratos digitais 
peer-to-peer, é uma configuração em que cada um dos 
pontos - ou computadores - pode ser tanto o cliente quanto 
o servidor, excluindo a necessidade de uma instituição 
intermediária para as ações, como é no caso do cartão 
de crédito ou transferências bancárias.

Hermano Pinto (*) 
 

Por definição, um NFT é um token não-fungível, ou seja, 
um certificado digital que define a posse sobre algo es-
pecífico, individual e até insubstituível, porém que seja 

muito difícil - ou em alguns casos impossível - de se atribuir 
um valor monetário determinado e de reconhecimento amplo 
por qualquer pessoa externa a uma comunidade específica de 
“colecionadores”. 

As regras do colecionismo são as mesmas no que se refere 
à raridade de um item, à quantidade de interessados e 
mesmo por algo que se denomina “valor sentimental”. Os 
NFTs são como os álbuns de figurinhas da minha época, 
ou os álbuns da Copa do Mundo que ressurgem a cada 
quatro anos: qual é o valor de cada figurinha? Especial-
mente daquelas extraordinárias, carimbadas, ou limitadas, 
que apenas o próprio colecionador poderia atribuir. 

Essa atribuição é um valor social e as NFTs seguem 
esse mesmo conceito. Para sairmos das figurinhas ou 
mais modernamente dos mais de 10 mil “Bored Apes” 
oferecidos por meio de NFTs, tomemos a filatelia que 
muitos praticaram e ainda praticam, mas que com a 
modernização dos serviços postais acabou deixando o 
nosso quotidiano, perdendo “seguidores”, apesar do seu 
inegável valor cultural e histórico. 

Um “Olho de Boi”, o primeiro selo brasileiro de 1843 
teve uma edição limitada, mas com a redução do número 
de filatelistas ao redor do mundo, acabou tendo o seu 
valor depreciado em relação a 30 ou 50 anos atrás, apesar 
de sua raridade ser hoje possivelmente ainda maior. Mas 
vamos um passo além das NFTs, e falemos do blockchain, 
a tecnologia que habilita a negociação das NFTs. 

O blockchain funciona como um livro-razão compar-
tilhado e imutável que facilita o processo de registro 
de transações e de rastreamento de ativos, tangíveis 
ou não, permitindo a rastreabilidade e a segurança nas 
transações. As aplicações são infinitas e, em alguns casos, 
ainda desconhecidas. 

Voltemos agora ao uso das NFTs, que também adquirem 
outro aspecto nas aplicações de metaverso e até mesmo 
no mundo dos games, tornando possível as compras de 
produtos exclusivos dentro das plataformas. 

Estamos presenciando diversas desenvolvedoras 
de jogos investirem em seus modelos de monetização 
através de micro-transações não só em seus metaversos 
confinados, como também em NFTs, o que tem aquecido 
o mercado. Questões como escalabilidade e interopera-
bilidade tem sido deixadas um tanto à margem. 

Os criptoativos representam um avanço revolucionário 
da economia digital, isso não podemos negar, mas ainda 
temos um longo caminho a percorrer, principalmente 
em se tratando de cibersegurança, já que excluindo a 
instituição financeira, a responsabilidade da segurança 
recai sobre a plataforma e seus usuários. 

Não diferente de outros ativos, as cripto também são 
baseadas em oferta e demanda, e uma vez que, no caso 
da bitcoin, ela não é atrelada a nada no mundo físico, a 
volatilidade é uma das suas principais características. 
Assim, as moedas digitais estão suscetíveis não só ao 
otimismo do mercado, mas também a fraudes e mani-
pulações de seu valor.

 
Outro ponto importante e que não podemos deixar de 

mencionar é a demanda energética gerada pelas NFTs 
e pelas transações em blockchain. Para que não haja 
necessidade de um mediador, os registros dos ativos 
são feitos em cadeia - ou corrente, que dá o nome do 
inglês chain - e registrado em cada um dos computadores 
daquela rede. 

Segundo estudiosos do tema, os criptoativos utilizam 
mais energia elétrica que alguns países, e para garantir 
uma operação sustentável, é necessário encontrar formas 
de redução desse consumo. Entretanto, alguns métodos 
de extrapolação de consumo energético se demonstra-
ram simplistas, dado os enormes avanços acontecidos 
em termos de ganhos de eficiência energética das novas 
tecnologias de processadores, armazenamento e hard-
ware de servidores. 

Alguns analistas demonstram que para um aumento 
de 600% em serviços de dados, o impacto em termos 
de consumo energético é de apenas 6%. Ainda assim, 
as questões de eficiência energética ocupam posição 
de destaque na comunidade de prestação de serviços 
de dados.

 
A utilização do blockchain como tecnologia garantidora 

de transações digitais oferece elementos convincentes de 
suas vantagens. Já para o intercâmbio de produtos ainda 
tenho dúvidas se reunimos as condições efetivamente 
necessárias para que elas sejam realizadas de forma 
correta, tanto sustentavelmente quanto moralmente. 

A expansão do mundo digital e da troca de itens vir-
tuais ainda está evoluindo, e o mercado de produtos em 
blockchain precisa amadurecer para atingir todo o seu 
potencial de utilização. Não há dúvida, que o colecionismo 
de NFTs e de micro-transações em “games” vieram para 
ficar, mas como um crítico aos “hypes” de mercado, me 
sinto ao mesmo tempo curioso e apreensivo com o que 
está por vir.

 
(*) - É diretor do Portfólio de TI da Informa Markets, responsável pelo Futurecom, 

cuja edição 2022 será realizada de 18 a 20 de outubro, no São Paulo Expo.
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Excesso de automatização 
pode gerar prejuízos 

para empresas

Substituir seres 
humanos por 
máquinas, 
atendimentos 
humanizados 
por robôs

Assim têm caminhado 
as empresas rumo 
à competição por 

avanços tecnológicos, o que 
é compreensível se formos 
analisar que implementar 
tecnologias nas operações 
pode otimizar tempo, au-
mentar resultados, reduzir 
custos e ainda dar destaque 
diante da concorrência. 
Mas, precisamos falar sobre 
o excesso de automatiza-
ção dos atendimentos e o 
quanto isso pode impactar 
na qualidade e satisfação 
dos clientes.

O uso de tecnologias, 
como a inteligência arti-
ficial, se tornou comum 
para qualquer companhia 
que queira se destacar 
no mercado. Para se ter 
uma ideia, no Brasil, sete 
em cada dez empresas 
fazem uso de tecnologias 
digitais diversas, estando 
ferramentas digitais de 
relacionamento com o 
cliente entre as mais em-
pregadas (25%), segundo 
dados da pesquisa feita pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

Mas, o principal motivo 
para as empresas automa-
tizarem os atendimentos 
é porque sai muito mais 
barato. O resultado me-
lhora quanto aos gastos 
internos, mas a qualidade 
do atendimento pode pio-
rar - é aí que precisa existir 
um limite. Entendo que há 
muitos processos e serviços 
em que a automatização 
pode resultar numa grande 
otimização de tempo, prin-
cipalmente se analisarmos 
a área industrial. 

Mas, até mesmo Elon 
Musk afirmou em entre-
vista que “os humanos são 
subestimados” ao justificar 
que a linha de produção 
altamente automatizada da 
Tesla não foi capaz de pro-
duzir carros na velocidade 
estipulada. 

Quando falamos da ex-
periência do consumidor, 
principalmente em canais 
de atendimento, a situação 
é ainda mais delicada e 
complexa. Em alguns ca-
sos, os famosos chatbots, 
softwares que trabalham 
e gerenciam trocas de 
mensagens simulando uma 
conversa humana, não dis-
ponibilizam a opção para o 
cliente percorrer o cami-
nho que ele acredita ser 
melhor, como falar direta-
mente com um atendente. 

E quando há essa opção, 
é preciso percorrer uma 
longa jornada de cliques em 
vários números até conse-
guir localizar a opção de um 
atendimento humanizado. 

Sabemos que há pessoas 
que não querem falar com 
gente, que preferem a inte-
ração com robôs. Mas tem 
gente que quer expor a sua 
dificuldade ou insatisfação 
para outro ser humano. 

Um bom exemplo é o 
cliente prime do banco e/
ou instituição financeira 
que opta por pagar uma 
taxa extra para ter um nível 
de atendimento diferente, 
exclusivo. E as pessoas 
idosas, aquelas acima de 
70 anos, que normalmen-
te têm dificuldades para 
manusear e interagir com 
tecnologias? Como aten-
do a essa pessoa? Como 
não gerar um alto nível de 
insatisfação se, quando o 
cliente precisa se comuni-
car com a empresa, ele não 
consegue?

Para algumas empresas e 
instituições, atendimento 
automatizado é simples-
mente para reduzir custos e 
não melhorar a experiência 
- o que, futuramente, pode 
ser um “tiro no pé” para a 
imagem da marca e resul-
tados da companhia, que 
pode até perder clientes. 
Por isso, falo que é preciso 
diferenciar os serviços. O 
atendimento humanizado 
deve existir mesmo diante 
dos avanços tecnológicos.

(*) - Especialista em gestão 
estratégica de negócio, com foco em 

Go-To-Market, é sócio-fundador da 
O4B, especializada em consultoria e 

soluções corporativas.

Marco Oliveira (*)

D - Mercado Indiano
A FIEMG, por meio de seu Centro Internacional de Negócios de 
Minas Gerais (CIN), e em parceria com a Apex Brasil, realiza, de 
4 a 13 de novembro, a Missão Empresarial para a Índia. A missão 
é destinada às empresas mineiras que pretendem exportar ou 
investir no mercado indiano. Como benefícios, oferece workshop 
preparatório antes da viagem, seminário com especialistas em 
mercado indiano, rodadas de negócios, visitas técnicas e apoio 
durante a realização da missão. A taxa de inscrição é de R$ 3 mil 
por participante, sendo que a hospedagem, aéreo, alimentação, 
seguro de viagem, transporte local fora da programação oficial 
são por conta do participante. Mais informações: (31) 3263-4728| 
47721-4730.

E - Mercado de Turismo
No dia 13 de setembro, a partir das 10h, na Sede do Futuro/Befly, 
em São Paulo, acontece o Befly Tech Day. Com muito conteúdo e a 
presença de importantes nomes do empreendedorismo brasileiro, 
o evento promete conectar os principais players do ecossistema de 
inovação do país, além de dar visibilidade, gerar networking e fomen-
tar o relacionamento com startups que tenham soluções inovadoras 
para o mercado de turismo. 40 startups terão 5 minutos para apre-
sentar sua solução e convencer a banca avaliadora de que merece o 
investimento. O Programa de Inovação visa revolucionar o mercado 
de turismo, acelerando a transformação digital do setor. Inscrições 
e informações: (https://www.beflytechday.com.br). 

F - Versão Humanizada
A Moça, que já faz parte da vida dos brasileiros há mais de um 
século, estampando as latas de Leite Moça® e sendo grande aliada 
na criação dos doces momentos, agora vai interagir com o mundo 
real. A Nestlé® acaba de lançar a versão humanizada da personagem 
que chega com o propósito de se conectar ainda mais com o público 
em todo ecossistema da marca, ajudando os consumidores no re-
pertório culinário e reforçando a importância da relação da marca 
principalmente com as mulheres, sendo também uma embaixadora 
do empreendedorismo doce. Com a humanização, a Moça vai se 
empoderar das suas mídias sociais para se aproximar do público e 
ser a porta voz digital da marca. 

A - Cidadania Itinerante 
No mês de julho, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio 
dos veículos móveis do projeto ‘Cidadania Itinerante’, atendeu 2.172 
pessoas em 16 municípios do Estado de São Paulo, totalizando 3.291 
atendimentos prestados. O ônibus e as vans do projeto estiveram em 
Barra do Turvo, Campo Limpo Paulista, Cubatão, Eldorado, Guarujá, 
Itanhaém, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Juquiá, Osasco, Praia Grande, 
Registro, Santos, São Paulo e São Vicente oferecendo os serviços 
dos programas e coordenações da SJC. Os serviços mais solicitados 
foram: 2ª via de RG; 2ª via de certidões; 2ª via de CPF, emissão da 
carteira de trabalho digital, e emissão de currículos. 

B - Inclusão de Pessoas
O Instituto Jô Clemente, referência nacional na inclusão de pessoas 
com deficiência intelectual, está lançandonovas turmas do Progra-
ma Empoderamento das Famílias com Pessoas com Deficiência. 
A iniciativa objetiva contribuir para a inclusão das famílias de 
pessoas com deficiência intelectual que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social, proporcionando formação básica para 
que os familiares, acompanhantes ou cuidadores possam ter uma 
renda extra.  O curso ensina como divulgar uma pequena empresa, 
como se cadastrar como MEI e formalizar um negócio. O Progra-
ma já contribuiu, numa primeira edição, para a formação de 124 
mulheres empreendedoras. Para este ano a expectativa é contar 
com a inscrição de mais 250 famílias. Saiba mais: (https://ijc.org.
br/pt-br/ensino-pesquisa-e-inovacao/projetos/programa-empreendi/
Paginas/inscricoes.aspx).

C - Biometria Facial
Os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont são os primeiros a im-
plementar o embarque facial biométrico 100% digital para passageiros, 
de forma definitiva. A tecnologia é desenvolvida pelo Serpro para o 
Ministério da Infraestrutura, por meio do programa ‘Embarque + Seguro’. 
O check-in por biometria facial traz mais segurança, confiabilidade e 
agilidade, pois combina a análise de dados com a validação de biometria. 
Assim, cartões de embarque e documentos de identificação podem 
ser dispensados nos voos domésticos que partem desses terminais. 
O cadastro é feito apenas uma vez e a partir disso, ele (o passageiro) 
começa a optar para fazer esse embarque apenas com a biometria.

G - Viagens e Turismo  
Com faturamento de R$ 10 bilhões em 2021, um quadro de 17 mil 
colaboradores  e atuação em todo o Brasil nos ramos de logística, 
venda de automóveis e caminhões e ainda transporte rodoviário de 
passageiros, o Grupo Águia Branca, com sede no Espírito Santo, 
anuncia que celebrou contrato de compra de 70% do capital social 
da Agaxtur Agência de Viagens e Turismo Ltda. Com sede em São 
Paulo e fundada em 1953, a Agaxtur, a partir dos anos 70 consoli-
dou a condição de operadora como uma das que mais comercializa 
cruzeiros marítimos do Brasil. A negociação foi firmada, mas a sua 
conclusão só ocorrerá mediante o cumprimento de determinadas 
condições, incluindo a aprovação do CADE.

H - Aluguel em  SP
O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, divulga seu 
relatório mensal de preços de julho em São Paulo. No mês passado, o 
preço mensal médio do aluguel fechou em R$ 3.410 para os apartamen-
tos de 65 m² com dois quartos, tendo uma baixa de 0,3% em relação 
ao mês anterior. Esta é a primeira baixa de valor depois de oito meses 
consecutivos de alta. Na análise por região, a Zona Oeste é a mais cara 
da cidade, com um aluguel médio mensal de R$ 3.906. Por sua vez, a 
Zona Leste é a mais barata, custando R$ 1.842 por mês. 

I - Inovação e Tecnologia
Reconhecido como o maior e mais completo evento de Inovação e 
Tecnologia da América Latina, o Rio Innovation Week confirma sua 
nova data – de 8 a 11 de novembro, no Píer Mauá. A agenda vai reunir 
mais de 700 palestrantes, cerca de 200 empresas expositoras, pitch 
de startups, debates sobre o futuro de diferentes segmentos que 
movem a economia e indicam o comportamento da sociedade. Entre 
os key speakers, estão Steve Forbes; publicitário Nizan Guanaes; 
Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden; Dan Cockerel, que foi VP 
da Disney World; Spike Lee, cineasta; Camila Farani, presidente da 
G2 Capita; Steve Blank, empreendedor do Vale do Silício; e Aaron 
Ross, autor do livro “Receita Previsível”. Saiba mais: (https://rioin-
novationweek.com.br/).

J - Feira de Alimentos 
Estão abertas as inscrições para as empresas brasileiras de alimentos 
interessadas em participar do Pavilhão Brasil na Abu Dhabi International 
Food Exhibition 2022. A feira ocorrerá entre os dias 6 e 8 de dezembro. O 
Pavilhão Brasil é coordenado pelo Ministério da Agricultura, em parceria 
com o Ministério das Relações Exteriores e com o apoio da Apex-Brasil. A 
participação de empresas brasileiras da indústria de alimentos e bebidas, 
comerciais exportadoras, tradings, entidades setoriais e cooperativas no 
evento, será uma oportunidade para a realização de negócios e abertura 
de novas fronteiras para o agronegócio brasileiro nos Emirados Árabes. 
Mais informações: (abudhabi.mapa@agro.gov.br). 

www.netjen.com.br
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Atividade econômica 
tev e alta de 0,69%, 
em junho

A atividade econômica bra-
sileira registrou alta de 0,69% 
em junho, na comparação com 
maio, de acordo com dados 
divulgados ontem (15) pelo 
Banco Central (BC). 

Na comparação com junho 
do ano passado, o indicador 
apresentou crescimento de 
3,09%. No segundo trimestre 
de 2022, a alta ficou em 0,57% 
(resultado dessazonalizado), 
isso na comparação com o 
trimestre anterior. 

Na comparação com o mes-
mo trimestre do ano passado, 
o índice apresentou alta de 
2,96%. No acumulado do 
ano, o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) acumula alta de 
2,24%. Em 12 meses, o IBC-Br 
registrou expansão de 2,18%. 
O crescimento ocorre após 
dois meses seguidos de recuo. 

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, a 
Selic, definida atualmente em 
13,75% ao ano. O indicador 
incorpora informações sobre o 
nível de atividade dos três se-
tores da economia: a indústria, 
o comércio e os serviços e a 
agropecuária, além do volume 
de impostos (ABr).

O mercado financeiro 
reduziu, pela sétima 
semana consecutiva, a 
previsão de inflação para 
2022. De acordo com o 
Boletim Focus, divulgado 
ontem (15) pelo Banco 
Central, 2022 deve fe-
char com alta de 7,02% 
no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Há uma semana, o 
IPCA estava projetado 
em 7,11% para 2022; 
e há quatro semanas, 
em 7,54%. Para 2023, a 
inflação projetada é de 
5,38%. Há uma sema-
na, estava em 5,36%; e 
há quatro semanas, em 
5,20%. O mercado finan-
ceiro também manteve as 
previsões para o câmbio 
e a taxa básica de juros, 
a Selic. 

A expectativa é que o 
dólar feche o ano custan-
do R$ 5,20 (estabilidade 
que dura três semanas); 
e, no caso da Selic, em 
13,75% ao ano (proje-
ção de estabilidade há 8 
semanas consecutivas). 

Ele fez uma apresenta-
ção em evento online 
organizado pelo Ins-

tituto Millienium. Segundo 
Campos Neto, foram percebi-
dos os efeitos das medidas do 
governo federal para conter 
os preços da energia elétrica 
e combustíveis. No entanto, 
no setor de serviços os preços 
ainda continuam subindo. 

“A gente vê preços admi-
nistrados caindo, um pouco 
pelas medidas. Mas serviços 
ainda está subindo. Parece 
que está estabilizando um 
pouco. Serviços é superim-
portante para a dinâmica 
da inflação”, ressaltou, ao 
destacar que a inflação no 
país é um reflexo do cená-
rio internacional. “A gente 
entendeu que essa inflação 
mundial ia contaminar o 
Brasil. A gente teve algumas 

Para Campos Neto, inflação no país é 
reflexo do cenário internacional.
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BC: inflação está bastante alta, 
mas há sinais de estabilização

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem (15) que a inflação no Brasil está 
“bastante alta”, mas vê sinais de estabilização

acontecendo por demanda”, 
disse. Porém, as cadeias de 
produção já se ajustaram ao 
novo patamar de demanda. 

“Teve um ajuste grande 
na produção em algumas 
coisas. Semicondutores, 
por exemplo, ajustou muito 
a produção”, disse em refe-
rência aos componentes que, 
em falta, causaram grandes 
dificuldades a diversos seg-
mentos industriais, como as 
montadoras de automóveis. 
Para o próximo ano, disse 
que é preciso avaliar o im-
pacto das ações que reduzi-
ram arrecadação ou aumen-
taram gastos do governo. 
“Existe uma preocupação 
com a [política] fiscal do ano 
que vem, pela continuidade 
das medidas que foram 
anunciadas recentes, como 
isso vai se encaixar” (ABr).

que foram particulares do 
Brasil, como a crise hídrica 
e alguns processos infla-
cionários de alimentos que 
foram intensos no Brasil, que 
conseguiram agravar a parte 
de alimentos”, disse.

De acordo com Campos 
Neto, um dos fatores que 

levou ao aumento gene-
ralizado de preços foi o 
crescimento da procura por 
diversos produtos para além 
da capacidade produtiva do 
momento. “Quando a gente 
achava que o gargalo estava 
acontecendo por oferta, a 
gente viu que não, estava 

Essa foi a sétima redução consecutiva.

Mercado financeiro reduz projeção 
de inflação de 7,11% para 7,02%
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A estabilidade, tanto do 
câmbio como da Selic, 
foi registrada também 
nas previsões para 2023 
e 2024. 

Com relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todas riquezas produ-
zidas no país, o mercado 
financeiro aumentou a 
previsão de crescimento 
para 2022 e para os pró-
ximos dois anos. Neste 
ano, a expectativa é de 
que o PIB cresça 2%, ante 

as projeções de 1,98% e 
de 1,75%, divulgadas há 
uma e há quatro sema-
nas, respectivamente.

Para 2023, a expectati-
va do mercado é cresci-
mento do PIB de 0,41%. 
Há uma semana, a pre-
visão era de 0,40%; e há 
quatro semanas, 0,50%. 
Já para 2024, a previsão 
é expansão de 1,8%. Há 
uma semana, a projeção 
era de 1,70%; e há quatro 
semanas, 1,80% (ABr).
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Golpe?  
Sociedade diz não

Abro este texto sob as 
primeiras impressões 
do evento no salão 
nobre da Faculdade 
de Direito da USP, 
no Largo de São 
Francisco.

Nesse local, o ex-
-ministro da Justiça, 
José Carlos Dias, 

leu, dia 11, última quinta-
-feira, por volta das 11 
horas, a ‘Carta em Defesa 
da Democracia’, após dis-
cursos de representantes 
de entidades da sociedade 
civil. A inferência mais 
abrangente é a de que, se 
havia alguma articulação 
sub-reptícia para golpear, 
dia 7 de setembro próximo, 
a ordem democrática, foi 
sustada pelo mais incisivo 
movimento empreendido 
pela sociedade brasileira 
nos últimos tempos. 

A Carta foi um eloquente 
discurso em prol do sis-
tema democrático e, mais 
que isso, um vistoso sinal 
da nossa democracia par-
ticipativa. A comunidade 
levanta a mão e avisa: não 
toleraremos qualquer des-
vio autoritário no regime. 
Iremos às ruas, se for o caso.  
Viu-se intensa mobilização, 
comparável em simbolismo 
ao famoso Comício das Dire-
tas - Já, realizado em 16 de 
abril de 1984, o último e o 
maior comício em favor das 
eleições diretas, que reuniu 
1,5 milhão de pessoas no 
Vale do Anhangabaú, no 
centro de São Paulo.

A projeção que se faz 
oportuna é de que a corren-
te em defesa da democracia 
tende a crescer, face à 
imagem de pedra jogada no 
meio da lagoa, que a leitura 
da Carta nos transmite. Essa 
percepção se acentua ante 
a análise dos organizadores 
e assinantes do documento, 
que beiram 900 mil pessoas, 
de segmentos profissionais 
variados, e originários do 
meio da pirâmide social. 
A recorrente comparação 
que ancora os argumentos 
deste analista é: as classes 
médias exercem o poder de 
irradiar seu pensamento, a 
partir do meio da lagoa até 
as margens.

Esse poder é alavancado 
pela integração das mídias 
na divulgação do movi-
mento. Desse modo, é bem 
provável que a defesa da de-
mocracia ganhe mais apoios 
do que a tese do fechamento 
do regime, e consequente 
instalação de mecanismos 
autoritários.  

A comunidade nacional, 
por sua vez, age como a 
panela de pressão. A fervura 
precisa que a panela tenha 
um buraquinho para deixar 
vazar o ar quente, sob risco 
de explosão. Os movimen-
tos sociais, as manifestações 

de ruas, aplausos e urras são 
o vapor que, ao vazar, deixa 
o sistema em equilíbrio. O 
perigo é de ruptura no pro-
cesso, com forte corrosão 
social.

O fato é que a comuni-
dade utiliza meios para se 
exprimir. Exemplos são 
seus representantes nas 
Câmaras de Vereadores, nas 
Assembleias Legislativas 
nos Estados, na Câmara 
Federal e no Senado. Quan-
do esses mecanismos não 
agem a contento ou quando, 
mesmo sob sua ação, os Po-
deres Executivos (federal, 
estadual e municipal) não 
atendem ao clamor social, 
a população reage. 

É quando a democracia 
participativa entra na are-
na de guerra. Esse sistema 
também conta com o plebis-
cito, o referendo e o projeto 
de lei de iniciativa popular. 
Mas, em momentos de 
crise, como o que estamos 
vivendo, e sob um ambiente 
eleitoral polarizado, a socie-
dade escolhe a ferramenta 
do aviso direto: a movimen-
tação de rua.

No Brasil, a organicidade 
social é um dos mais inte-
ressantes fenômenos da 
contemporaneidade. Signi-
fica que as massas d’outrora 
estão dando lugar a grupos, 
setores, núcleos, alas, que 
passam a agir em defesa 
de seus interesses. A isso 
chamo de poder centrípeto, 
que vem das margens e vai 
até os centros, os poderes 
constituídos. Essa força 
centrípeta, de lá para cá, é 
o novo desenho dos poderes 
da Nação. E quem quiser 
ter sucesso na política, não 
pode desprezar tal sinali-
zação.

O Brasil, mesmo que se 
reconheça a prevalência 
de padrões tradicionais – o 
grupismo, o mandonismo – 
caminha, a passos lentos, 
porém, graduais, na dire-
ção da esfera racional. Que 
tem na autonomia um dos 
seus motores. Autonomia 
quer significar capacidade 
do cidadão decidir, sem 
se valer da influência de 
outros. Claro, a equação 
BO+BA+CO+CA (Bolso, 
Barriga, Coração, Cabeça) 
poderá influenciar o voto. 

Devemos reconhecer: já 
teve mais força no passado.

Hoje, coisas como a Carta 
aos Brasileiros, harmonia 
social, desenvolvimento, 
paz, segurança, igualdade, 
educação, saúde, mobili-
dade urbana, habitação, 
conseguem chegar aos ou-
vidos do anônimo escondido 
na multidão. Que eleva sua 
condição de cidadania e 
sabe distinguir trololós de 
compromissos sérios.

Rezemos um Pai Nosso!
 
(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político. 

Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*) 

Qualcomm fraudada  
por antigo executivo

A Qualcomm é uma grande empresa americana que, entre outros produtos, fabrica chips e processadores 
utilizados em celulares

Vivaldo José Breternitz (*)

Ela foi à justiça acusando seu 
ex-vice presidente de pesquisa 
e desenvolvimento de criar e 

vender-lhe fraudulentamente uma 
startup, por US$ 150 milhões.

A acusação diz que nos termos do 
contrato que o executivo Karim Arabi 
mantinha com a Qualcomm, qualquer 
coisa que ele criasse enquanto trabalha-
va para a empresa seria de propriedade 
dela e que o mesmo criou uma nova 
tecnologia na área de microchips, sem 
revelar o fato à empresa. 

A seguir, com a ajuda de outro ex-
-vice-presidente da Qualcomm, Akbar 
Shokouhi, fundou uma startup cha-
mada Abreezio LLC, que alegou ter 
desenvolvido a tecnologia; outro dos 
envolvidos no golpe, Sanjiv Taneja, 
aparecia como CEO da startup.

A Abreezio se dizia financiada por 
investidores anjo e caracterizou a 
nova tecnologia como uma criação 
da irmã mais nova de Arabi, Sheida 
Alan, uma estudante canadense de 
pós-graduação.

Documentos apresentados à justiça 
alegam que Arabi registrou patentes 
provisórias para a tecnologia que ha-

Duncan_Andison_CANVA

News@TI
OLX Brasil promove 3ªedição do Hackathon; 
inscrições estão abertas

@A OLX Brasil, que possui as maiores plataformas de com-
pra e venda online em autos, serviços, bens de consumo e 

imóveis - OLX, Zap e Viva Real - , está com inscrições abertas 
para a 3ª edição do Hackathon OLX Brasil em parceria com 
o HACKTUDO. A maratona, que é gratuita, é voltada para 
universitários e estudantes do ensino médio e de cursos téc-
nicos de todo o país. Os interessados poderão se inscrever a 
partir dessa semana até 12 de setembro no site https://www.
sympla.com.br/evento-online/hacktudo-2022-hackathon-olx-
-brasil/1599957. O Hackathon OLX Brasil acontece entre os 
dias 7 e 16 de outubro e será realizado de forma 100% remota.

Tecnologia de autoentrevista online

@A Skeel Recrutamento Inteligente, plataforma online de In-
teligência Artificial (IA) para gerenciamento dos processos 

de seleção e recrutamento, é a primeira empresa do Brasil deste 
setor a criar e disponibilizar uma ferramenta de autoentrevista 
nestes moldes. Com os indicadores de emprego mostrando 
uma retomada mais intensa nos últimos meses, de acordo com 
a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), este 
tipo de funcionalidade é importante na recuperação do mercado 
por otimizar o processo seletivo, trazendo vantagens a todos os 
envolvidos. A expansão de ocupação, com vagas não sazonais, 
abrange todas as regiões e setores da economia, além de todos 
os segmentos etários e educacionais, tornando esse método uma 
opção moderna e prática para acompanhar esse crescimento.

ricardosouza@netjen.com.br

Você sabe o que é metaverso? Conceito pode ser 
aplicado até no mundo do empreendedorismo

Muito tem se falado sobre o metaverso. 
Algumas pessoas acreditam se tratar de algo 
ligado ao universo gamer, mas o espaço virtual 
compartilhado, que é hiper-realista, imersivo e 
interativo, tem inúmeras possibilidades de uso. 

"O termo metaverso remete a um novo 
conceito capaz de integrar o mundo real ao 
digital por meio de tecnologias como realida-
de virtual ou aumentada, podendo também 
utilizar hologramas. Assim, em um jogo, por 
exemplo, o usuário tem experiências mais 
reais, o que aumenta sua motivação e en-
gajamento, podendo assim sair apenas dos 
mundos dos games e passando a ser “real” 
em diversas atividades profissionais como 
uma ferramenta otimizadora de facilidades", 
explica a especialista em vendas pelas redes 
sociais Camila Silveira.

 
Camila explica que na educação, o me-

taverso permite simulações de ambientes 
ou laboratórios, o que permite que o aluno 
tenha vivências reais de sua experiência. Em 
e-commerces, a ideia é melhorar a experiência 
dos clientes, que podem experimentar roupas, 
acessórios ou equipamentos de forma virtual 
e totalmente remota. 

A profissional diz que as aplicações do 
metaverso são inúmeras. "Quem já esteve, 
por exemplo, em um parque temático (como 
a Disney ou a Universal), certamente expe-
rienciou situações semelhantes nas atrações 
que envolvem simuladores. Soluções de 
tecnologia, tais como realidade virtual e simu-
ladores em 3D são um exemplo de aplicação. 
Mas as novidades não param por aí", pontua 
a especialista. 

 
Ela diz que é possível aplicar o metaverso 

até na medicina, que é um dos segmentos 
com maior potencial para o uso das novas 
tecnologias. "Várias possibilidades estão sendo 
desenvolvidas: cirurgias a distância, roupas 
que podem medir o nível de temperatura e 

transpiração do corpo humano, cursos nos 
quais os alunos não precisam de corpos reais 
para aprendizado, entre outras, são algumas das 
inovações que possibilitem o mundo virtual efe-
tivar todas as facilidades no mundo real", afirma. 

 
O conceito pode ser usado no universo 

corporativo. Vários usos são possíveis, desde 
reuniões com interação pessoal/ virtual entre 
os participantes, até treinamentos mais espe-
cializados, que podem ser feitos a distância. Na 
indústria automotiva e na gestão de armazéns 

logísticos a tendência é bastante promissora e 
foi acelerada pela pandemia, mas na verdade 
já fazia parte de um futuro inevitável que virou 
presente e deve fazer parte de até 68% das 
atividades profissionais até o ano de 2024", 
disse Camila

 
A insuficiência de tecnologias avançadas 

não é o único problema do Metaverso. Exis-
tem outras questões que ainda precisam ser 
resolvidas ao longo dos anos. Silveira elencou 
as principais delas:

•	 falta	 de	 dispositivos	 pequenos,	 leves	 e	
potentes para fazer com que a experiência 
seja colocada em prática;

•	 falta	de	pesquisa	com	os	usuários	para	
saber se eles estão dispostos a passar 
pela experiência:

•	 necessidade	de	uma	internet	e	servidor	
melhores, visto que milhões de pessoas 
poderão acessar o ambiente ao mesmo 
tempo;

•	 equipamentos	que	poderiam	ser	usados	
para a imersão custam muito caro e não 
fazem tanto sucesso.

Camila também citou os principais impactos 
do metaverso na nossa realidade

•	 Esperamos	que	o	metaverso	seja	um	mun-
do fantástico, feito de novos ambientes 
incríveis,

•	 alteração	 da	 realidade	 e	 percepção,	 e	
um novo impulso para o mundo hiper-
conectado, aumentando descoberta e 
criatividade.

•	 É	certo	que	trará	novas	oportunidades	e	
novas formas de interagir. Pensamos em 
algumas:

•	 Possibilidade	 de	 empreendedorismo	 e	
criação de negócios próprios;

•	 Movimentação	do	mercado	das	moedas	
digitais;

•	 Maior	interação	com	pessoas	que	estão	
fisicamente distantes;

•	 Criação	de	mais	empregos	virtuais;
•	 Novas	formas	de	aprendizagem,	etc.
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Todos os envolvidos foram presos e 
podem receber até 20 anos de prisão 
e multas de US$ 250 mil, perdendo 
também os bens adquiridos com o 
dinheiro ganho com a fraude. 

Especialistas dizem que casos como 
esse são relativamente comuns – já 
tivemos conhecimento de um ocorrido 
no Brasil – e que sua descoberta nor-
malmente ocorre não por processos de 
auditoria, mas através de delação de 
um dos fraudadores, quando se sente 
enganado pelos seus comparsas.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

via desenvolvido sob o nome de sua 
irmã, e que ele estava profundamente 
envolvido no esquema, até ajudando a 
escolher o nome comercial do produto. 
Os envolvidos buscavam esconder seu 
envolvimento, usando contas de e-mail 
falsas, inclusive com Arabi enviando 
mensagens em nome de Sheida.

O passo seguinte foi oferecer a 
tecnologia à Qualcomm, que acabou 
adquirindo a Abreezio por US$ 150 
milhões, que foram divididos entre 
os golpistas, que a seguir procuraram 
lavar o dinheiro com a aquisição de 
imóveis no estrangeiro e empréstimos 
simulados. 

TNS compra Agnity Global
A TNS anuncia a aquisição da 

Agnity Global. A aquisição aprimo-
ra estrategicamente a capacidade 
de atuação da TNS no mercado 
global de telecomunicações, com 
as parcerias estabelecidas pela 
Agnity em mais de 12 países. 
Também permite que os clientes 
existentes da TNS se beneficiem 
de um portfólio ainda mais amplo 

de soluções inovadoras. Com sede 
no Vale do Silício e operações de 
desenvolvimento e suporte em 
Richardson, Texas e Noida (Índia), 
a Agnity potencializa as redes de 
muitos provedores globais de Tier-1 
por meio de seu Communication 
Application Server (CAS) esca-
lável e de eficiência comprovada 
(www.tnsi.com).
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Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Auditorias 
específicas no 
compliance

Continuando minha 
breve explanação 
sobre auditorias – 

você pode ver a primeira 
parte aqui –, cito aquelas 
que chamo de “específi-
cas”, que tem foco num 
tema que, geralmente, se 
confunde com um ou mais 
departamentos. Essas são 
auditorias fundamentais, 
pois avaliam processos ga-
rantidores da governança 
corporativa.

Uma das mais impor-
tantes é a Auditoria 
de Compliance. Muitas 
vezes, ela é o coração 
dos planos de melhoria 
de uma empresa, pois os 
auditores analisam se os 
processos de compliance 
cumprem suas obrigações 
a contento, se preveem 
e analisam riscos. Enfim, 
verifica-se se a companhia 
está segura com o trabalho 
do departamento.

É importante que os pro-
fissionais de compliance se 
preparem bem para essa 
auditoria pois, além de 
trabalharem no “escudo” 
da empresa contra frau-
des, crimes e condutas 
ímprobas, devem servir de 
exemplo aos demais cola-
boradores. Afinal, quem 
mais deve demonstrar 
comprometimento com a 
ética e a integridade do 
que os profissionais de 
compliance?

Lavagem de dinheiro 
e corrupção são grandes 
preocupações das com-
panhias. Por isso, há a 
Auditoria de Prevenção 
a Lavagem de Dinheiro 
e a Corrupção, que visa 
a verificar a lisura dos pro-
cessos e das condutas dos 
funcionários.

Segundo a Lei 12.683/12, 
lavagem de dinheiro é 
“ocultar ou dissimular a 
natureza, origem, locali-
zação, disposição, movi-
mentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração 
penal”. 

Essa auditoria se atenta 
às contabilidades, com-
parando notas fiscais, ba-
lanços, ordens de serviços 

etc. Quando há alguma 
suspeita em algum servi-
ço contratado, é comum 
solicitar orçamentos dife-
rentespara verificar se os 
valores são razoáveis.

Auditorias de Tecno-
logia são fundamentais no 
compliance atualmente, 
com um cenário de algo-
ritmos sendo aprimorados 
a todo momento e legisla-
ções tentando correr atrás. 
Imagine uma plataforma 
comercial desatualizada 
quanto a impostos ou 
quanto a padrões contá-
beis: todos os usuários 
seriam afetados e teriam 
sérios problemas.

Dessa forma, é funda-
mental assegurar periodi-
camente que as soluções 
tecnológicas – utilizadas 
internamente ou comer-
cializadas – sejam audi-
tadas para garantir os 
mecanismos para exercer 
suas atividades. O auditor 
de tecnologia deve ter 
expertise tanto de legis-
lação específica quanto de 
softwares, um profissional 
altamente capacitado e 
valorizado.

Finalmente, a Auditoria 
de Atividades Tercei-
rizadas visa assegurar o 
compliance nas ativida-
des-fim da companhia que 
são realizadas por outras 
empresas. Não necessa-
riamente esses processos 
estão fora da contratan-
te. Em montadoras, por 
exemplo, há espaços dedi-
cados a terceirizados para 
realizar suas etapas dentro 
do pátio.

Atividades terceirizadas 
impactam diretamente os 
clientes, e a responsabili-
dade final de assegurar o 
atendimento à legislação 
ou a requisitos específicos, 
bem como da aplicação das 
políticas internas, geral-
mente, é da contratante. 
Afinal, caso haja algum 
problema, é ela quem será 
cobrada.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é CEO da Bi2 Partners, 
reconhecida pela expertise e reputação 

de seus profissionais nas áreas de 
investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativas, conformidade com 
leis nacionais e internacionais de 

combate à corrupção, antissuborno e 
antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte a litígios, entre outros serviços 
de primeira importância em mercados 

emergentes.

A Nota Fiscal (NF) é o 
documento oficial de re-
gistro de venda de um pro-
duto ou de uma prestação 
de serviço. Sua emissão é 
obrigatória e essencial para 
gerenciar as finanças de um 
negócio. Mas, mesmo sendo 
um processo rotineiro com 
poucas intercorrências, o 
empreendedor pode ter 
uma NF denegada pela 
Secretaria da Fazenda 
(SEFAZ). 

A IOB, smart tech que une 
conteúdo e tecnologia para 
potencializar empresas e 
escritórios de contabilidade, 
alerta para a importância de 
evitar as notas denegadas e o 
que fazer caso isso aconteça. 
A NF denegada é aquela que 
foi registrada no sistema da 
SEFAZ, mas não tem valor 
fiscal. Isso significa que, 
durante o processo de va-
lidação, o órgão identificou 
alguma irregularidade por 
parte do emitente ou do 
destinatário e barrou a nota. 

Com isso, a NF não pode 
ser corrigida ou cancelada e 
o seu número é inutilizado. 
Ela fica inválida e não pode 
ser faturada, mas precisa 
ser guardada pelo prazo 
previsto na legislação, que 
é de cinco anos. É impor-
tante lembrar que, quando 
a NF é denegada, já foram 
empregados recursos para 
cumprir um contrato e, com 
a denegação, não é possível 
provisionar o pagamento. 

Por exemplo, um mar-
ceneiro produz um móvel 
exclusivo para um salão de 
beleza, utilizando recursos 
próprios para comprar 
matéria-prima e contratar 
profissionais auxiliares. 
Após a conclusão do projeto, 
ao gerar a NF, o documento 
recebe da SEFAZ o status 
de “denegada” porque o 
cliente não cumpriu suas 
obrigações fiscais e teve 
sua Inscrição Estadual 
suspensa. 

A solução será contatar 

o salão para informar o 
ocorrido e solicitar que ele 
regularize sua situação. O 
prazo para regularização de-
penderá das regras norma-
tivas do Estado e do cliente 
resolver o que ocasionou a 
suspensão ou até a cassação 
da Inscrição Estadual. 

Para evitar complicações 
com notas denegadas, o 
correto é verificar a situação 
cadastral do futuro cliente 
antes de fechar o negócio 
e de emitir a NF, uma vez 
que ela não poderá ser 
cancelada ou corrigida. Para 
essa consulta, o governo 
disponibiliza um banco de 
dados que pode ser usado de 
forma gratuita: o Cadastro 
Centralizado de Contribuin-
te (CCC).

Uma das principais cau-
sas para a denegação é 
o cadastro desatualizado 
da empresa ou do cliente 
(pessoa jurídica). Uma in-
conformidade pode gerar 
a nulidade, suspensão ou 
cancelamento da Inscrição 
Estadual. Nesse caso, para 
solucionar o problema, o 
contribuinte precisa regu-
larizar a situação junto ao 
Fisco do Estado. 

Somente após isso é pos-
sível emitir uma nova NF. 
Outras irregularidades que 
também barram a nota 
são: o não pagamento de 
impostos e destinatário não 
autorizado a prestar serviço 
no estado. “A nota denega-
da é mais comum do que 
se imagina e pode causar 
instabilidade nas finanças 
e, também, na logística, já 
que a mercadoria não pode 
ser entregue. 

O profissional trabalha 
ou vende algo e não sabe 
quando vai receber porque 
dependerá do cliente regu-
larizar a situação para poder 
emitir outra nota”, Renata 
Queiroz, analista tributária 
da IOB. - Fonte e outras in-
formações, acesse: (https://
www.iobonline.com.br/).

Desde junho, cerca de 3 
mil trabalhadores de 
mais de 30 setores da 

economia estão testando o 
modelo de trabalho no país, 
que promete manter os lu-
cros das empresas enquanto 
proporcionam uma vida mais 
saudável e um mundo mais 
sustentável. Experiências 
similares estão em curso 
na América do Norte e em 
outros países da Europa. No 
Brasil, bancários incluíram a 
pauta na campanha salarial 
para 2022.

Para Rica Mello, gestor 
de pessoas, palestrante e 
empreendedor em diversas 
áreas de atuação, podem 
existir diversas metodolo-
gias em relação às horas de 
trabalho. “Podemos ter co-
laboradores que trabalhem 
três, quatro, cinco dias por 
semana. É importante ter 
essa flexibilidade para não 
perder os melhores talen-
tos do mercado e para que 
eles fiquem confortáveis 
com o modelo de trabalho 
oferecido. 

Na minha empresa, por 
exemplo, tenho pessoas em 
cargos de liderança que, 
provavelmente, aceitaram 
a posição pela possibilida-
de de trabalhar em casa 
durante parte da semana, 
seja qual for a razão dessa 
necessidade”, relata. O 

Cerca de 3 mil trabalhadores de mais de 30 setores da economia 
estão testando o modelo de trabalho no país.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: ERIVAN PEREIRA DA SILVA, nascido em Sousa, PB, no dia (24/06/1978), 
profissão entregador, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de João Pereira da Silva e de Alzira Gomes. A pretendente: JULIANA 
DA SILVA, nascida nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia (09/07/1984), profissão 
cooperada, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Edimisson Bento da Silva e de Julia da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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: MARCIUS NOSCHESE, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/07/1972), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcius de Souza Noschese e de 
Ana Rita Noschese. A pretendente: TATIANE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão atendente de vendas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(07/06/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Dalton Gomes de Oliveira e de Rosemary Bacelar de Araujo de Oliveira.

O pretendente: DAVI QUIRINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão instalador 
de som, estado civil solteiro, nascido em Itambacuri - MG, no dia (01/04/1974), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Maria dos Anjos Quirino da Silva. A preten-
dente: HELENA MARTINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de 
enfermagem, estado civil solteira, nascida em Itaobim - MG, no dia (15/11/1969), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Geraldo Martins Fernandes e 
de Generina Maria de Jesus. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° do Artigo 67, 
da Lei 6015/77, pelo Artigo 20, Item III, alinea '' b" da Lei 14.382/22, deixo de encaminhar 
Edital de Proclamas para afixação e publicidade ao Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: RICARDO BERTI, de nacionalidade brasileira, profissão oficial de rede, 
estado civil divorciado, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/04/1969), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geni Berti. A pretendente: ANTOMARIA 
LOPES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza, estado civil 
solteira, nascida em Acopiara - CE, no dia (01/06/1977), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo SP, filha de Antonio Barros de Lima e de Josefa Maria Lopes de Lima.

O pretendente: WILLIANS MIRANDA DUARTE SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/09/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adriano Tibutino dos Santos 
e de Valquiria Miranda Duarte dos Santos. A pretendente: GABRIELLA RODRIGUES CAS-
TANHEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente jurídica, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (09/01/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ricardo Augusto Rodrigues Castanheira e de Valeria Vigano Cardoso.

O pretendente: LEONARDO MARINHO BOTELHO, de nacionalidade brasileira, profissão 
publicitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/09/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Irineu José Botelho e de Rosiane 
Aparecida Marinho Botelho. A pretendente: LAURA DIAS GROSSO, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(17/03/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Orlando 
Grosso Junior e de Karine Valéria Dias Grosso.

O pretendente: GUILHERME FONSECA GRECCO MANCHINI GOMES, de nacionalidade 
brasileira, profissão profissional de educação física, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Edgard Gomes e de Elaine Cecilia Grecco Manchini Gomes. A pretendente: 
POLLYANA CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga, 
estado civil solteira, nascida em Limeira - SP, no dia (10/09/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raul Zacarias dos Santos e de Adriana Pereira.
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Reino Unido abre 
testes com semana de trabalho 

de quatro dias
A pandemia mostrou que é possível manter os bons resultados mesmo com a equipe de colaboradores 
trabalhando de suas casas. Agora, o Reino Unido propôs a redução de jornada de trabalho para quatro 
dias durante a semana, sem redução de salários e benefícios, inclusive em subsidiárias de empresas 
britânicas no mundo todo

claro que existem prós e 
contras para cada decisão, 
já que colaboradores de 
uma mesma empresa ou 
área de trabalho podem ter 
tratamentos diferentes em 
relação à carga e o modelo 
de trabalho. É esperado que 
um funcionário que trabalhe 
menos horas por mês, seja 
por trabalhar menos dias 
em uma semana, ou por 
trabalhar menos horas por 
dia, tenha uma evolução de 
carreira mais lenta em uma 
empresa. 

“É um trade-off que deve 
ser entendido por todos, 
para que ninguém se sinta 
desconfortável com as suas 
decisões e modelos de tra-
balho” ressalta Mello.

“Mas acredito ser possível 
em grande parte das áreas de 
atuação do mercado. É muito 
legal quando as empresas 
dão esse tipo de flexibilida-
de aos seus colaboradores 
porque, com isso, elas aca-
bam retendo os melhores 
talentos. 

Permitir modelos com jor-
nadas mais flexíveis faz parte 
da administração de funcio-
nários em empresas com 
uma gestão exponencial, e 
pode trazer uma série de 
benefícios a curto, médio e 
longo prazo”, finaliza. - Fonte 
e mais informações, acesse: 
(https://ricamello.com.br/).
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empresário afirma que é 
preciso entender as ne-
cessidades de cada setor 
de uma empresa, já que 
alguns pedem uma atuação 
presencial diária. “A atua-
ção em um escritório pode 
acontecer no modelo home 
office ou jornada reduzida 
de 4 ou 3 dias sem problema 
algum. 

Por outro lado, em uma 
fábrica, por exemplo, a atua-
ção presencial se faz impres-
cindível e um funcionário 
que trabalha nesse ambiente 
muito provavelmente deverá 
estar lá presencialmente 
durante todos os dias neces-
sários. É preciso entender as 
diferentes demandas para 
cada um dos departamentos, 
para cada uma das pessoas 

que estão no time e saber 
trabalhar com isso de uma 
maneira que gere os melho-
res resultados”, pontua.

Os testes irão acontecer no 
Reino Unido até dezembro, 
com a participação de mais 
de 70 empresas. As orga-
nizações que aderiram ao 
movimento poderão partici-
par de oficinas e seminários 
online com a mentoria de 
especialistas e companhias 
que já implementaram a jor-
nada semanal de 4 dias com 
sucesso.Para Rica Mello, o 
movimento é importante e 
abre um leque gigantesco 
de possibilidades. 

O único ponto crucial, 
ao estabelecer modelos 
distintos dentro de uma 
mesma empresa é deixar 

Nota fiscal denegada: o que é 
e como solucioná-la?

Além de oferecer uma plata-
forma de inteligência legal que 
atende atualmente mais de 30 
mil profissionais em todo o Brasil 
e de estar trilhando um caminho 
para se transformar na maior 
legaltech do país, a Projuris 
passou a investir semanalmente 
em conteúdos, via áudio e vídeo, 
que buscam discutir e abordar 
temas jurídicos relevantes para 
quem tem contato ou trabalha 
diretamente na área. 

Com um canal no Youtube 
(https://www.youtube.com/c/
canalprojuris) e um podcast, 
a empresa recebe convidados 
e especialistas em temas im-
portantes da área legal, como 
Mário Costa, Presidente da As-
sociação dos Advogados de São 
Paulo (AASP). São convidados 
diversos que falam tanto de 
temas curiosos como crimes fi-
nanceiros, desafios jurídicos de 
clubes de futebol e até eSports 
quanto de tópicos significativos 
como a qualidade de dados 

utilizados por tribunais, con-
flitos sucessórios e gestão de 
contratos. No Youtube, todas as 
quartas, a partir das 17h, Tiago 
Fachini, gerente de marketing 
da empresa e especialista em 
marketing jurídico, recebe con-
vidados e outros embaixadores 
da equipe para o Debate Legal. 
Uma discussão que trata de te-
mas jurídicos relevantes direta 
e indiretamente relacionados 
ao campo da advocacia.

Já no podcast Juriscast (ht-
tps://www.projuris.com.br/juris-
casts/), também disponibilizado 
no Youtube, Tiago apresenta 
conversas com especialistas que 
abordam temas específicos des-
te mundo. Em conversas mais 
aprofundadas sobre assuntos 
específicos do âmbito legal. São 
temas da rotina de advogados de 
escritórios ou departamentos 
jurídicos de empresas. Atual-
mente, o JurisCast extrapola o 
número de 200 mil reproduções 
e conta com quase 70 episódios.

Projuris investe em canais multimídia 
para discutir atualidades
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