
Fraude  
nas urnas

Por Heródoto Barbeiro

Política

 Leia na página 6

www.netjen.com.br

Ano XX – Nº 4.675

Sexta-feira, 
19 de agosto de 2022

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Qual é melhor hora para abrir um negócio? Na verdade, nunca é 
tarde demais para investir na realização do sonho de empreender, es-
pecialmente em atividades profissionais com as quais se tem afinidade. 
Prova disso são os 1,9 milhão de donos de pequenos negócios com mais 
de 60 anos, segundo pesquisa do Sebrae realizada em 2020.     

Experiência e maturidade favorecem 
empreendedorismo na terceira idade

Duas perguntas comuns entre os profissionais de Supply Chain são as 
seguintes: “Como devemos configurar nossa estrutura organizacional de 
Supply Chain Design?” “Qual a melhor estrutura organizacional de Supply 
Chain Design a ser usada?”.     

Supply Chain Design: cinco pontos 
importantes sobre estrutura organizacional

Durante a pandemia, o setor varejista, como nenhum outro segmento 
da economia, conseguiu mostrar a sua capacidade de adaptabilidade e 
resiliência.   

Simplificando a computação em borda para 
impulsionar o Varejo 4.0

Prático, rápido e eficiente, o Pix se popularizou entre os usuários 
de serviços bancários no Brasil, principalmente entre o público mais 
jovem.    

Recompensas e tempo de operação são  
barreiras para Pix como meio de pagamentos
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Sem engajamento, o Compliance fracassa
Desde o boom de investigações 
gerado pela Operação Lava Jato, 
muito se fala em Compliance no 
Brasil. 

Mas o sistema, que visa garantir a ética e 
a integridade nas empresas públicas e 

privadas, ainda é pouco compreendido por 
quem mais se beneficia dele: o empresário 
e os seus colaboradores. Na prática, con-
tar com um Programa de Integridade – o 
Compliance – traz resultados tanto para a 
empresa quanto para os profissionais que 
dela fazem parte, mas o sucesso das ações 
depende das duas partes. 

“O engajamento começa com a alta 
direção. Além de apoiar, ela deve dar o 
exemplo, liderando os demais funcioná-
rios para se envolverem no Compliance. 
Essa é a primeira medida, pois sem esse 
apoio, nenhum sistema se sustenta”, 
aponta o especialista Wagner Giovanini.

Segundo o expert, sem o envolvimento 
dos funcionários, o Compliance está fa-
dado ao fracasso. “Após implementado, 
o engajamento interno passa a ser pre-
ocupação constante do responsável pelo 
Sistema de Compliance. A comunicação
e a sensibilização devem ser práticas re-
gulares para manter a chama acesa desse 
programa. É como regar uma planta.
Se deixá-la por conta própria, ela pode
morrer”, garante Giovanini.

Como transformar profissionais em 
agentes de Compliance - Não há nin-
guém melhor do que os funcionários para 
disseminar a Cultura de Integridade em 
uma empresa. No entanto, é preciso que, 
antes, eles também sejam atraídos para o 
tema e realmente entendam do que se trata 
na prática. Por isso, os treinamentos e a 
comunicação adequada são fundamentais 
para que o Compliance funcione.

Assim, a reação em cadeia é certa: 
os próprios colaboradores se colocarão 
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como agentes de Compliance ao cobra-
rem dos colegas uma conduta ética, 
transparente e responsável. “As empre-
sas são formadas por pessoas e são elas 
que fazem o certo ou o errado”, lembra 
Giovanini, que é um dos fundadores da 
tríade de empresas Contato Seguro, 
Compliance Total e Compliance Station, 
com sede em Porto Alegre.

Basta fazer com que os profissionais 
enxerguem soluções para problemas 
que eles mesmos enfrentam em suas 
rotinas, como exposição a condições 
humilhantes, exigência de metas ina-
tingíveis, desrespeito, ofensas públicas 
e sobrecarga de trabalho. 

Se, ao explicar as medidas de Com-
pliance, os cenários apresentados forem 
familiares para os funcionários, mais 
facilmente eles conseguirão entender a 
importância do Programa de Integridade, 
que impacta diretamente na sua saúde e 
desempenho profissional. 

Para tanto, é preciso citar situações próxi-
mas à sua realidade para que eles consigam 
se enxergar nas transformações que virão 
pela frente. Só assim – apontando e vali-

dando os benefícios do Compliance – será 
possível criar uma atmosfera de confiança 
e de credibilidade no ambiente interno.

Compliance: mudança de dentro
para fora - O que se espera, no cotidiano 
profissional, é que as próprias equipes se 
oponham a sinais de bullying, abuso de 
autoridade, discriminação, assédio moral 
ou sexual, fraudes, desvio de verbas, 
conflitos de interesses e qualquer outra 
irregularidade ou conduta inapropriada. 
Não há dúvida: as correções começam 
no interior das empresas.

Do contrário, o Programa de Integri-
dade tem grandes chances de se tornar 
uma iniciativa para “inglês ver”, e não 
existe lógica em adotar um Compliance 
de fachada, não é mesmo? Afinal, os 
resultados advindos das boas práticas 
só serão alcançados se elas estiverem 
acontecendo, de fato. 

E, para isso, é imprescindível que todas 
as esferas da organização estejam alinha-
das com os mesmos princípios – desde a 
alta direção até o nível operacional, por 
exemplo. - Fonte e outras informações: 
(https://compliancestation.com.br).
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Transformação digital é o desafio 
da indústria do plástico

@ATransformação Digital foi a temática central da programação do 
segundo dia da Plástico Brasil Xperience, evento online que está 

em sua segunda edição trazendo uma intensa programação de conteúdo 
para o setor. O evento segue até hoje, 18 de agosto, com a participação de 
acadêmicos e profissionais do setor. Todo o conteúdo gerado na Plástico 
Brasil Xperience ficará disponível, on demand, na plataforma digital 
da Plástico Brasil. Para abrir os trabalhos, o evento recebeu Antonio 
Cabral, coordenador de Pós-graduação de Engenharia de Embalagem 
da Escola de Engenharia Mauá, que falou sobre a Indústria 4.0 como 
Modelo Viável de Negócios, mostrando o passo a passo dessa jornada e 
evidenciando a empresa que não iniciar esse processo não terá espaço 
no mercado em um futuro breve. “Hoje o Brasil está na 59ª posição no 
ranking mundial de competitividade, perdendo duas posições em relação 
a 2021. Além disso, segundo a Forbes, está em 52ª posição no ranking 
de eficiência nos negócios, ou seja, há muito caminho a percorrer”, 
constatou (https://plasticobrasil2021.e-event.com.br/). Leia a 
coluna completa na página 6
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Tecnologia para mineração 
e construção pesada 

A Andrade Gutierrez tem uma nova aposta: um caminhão não tripulado 
de alta precisão para obras de maior risco no mercado de mineração 
e construção pesada. O veículo, batizado de 4.ZERO, em referência à 
engenharia do futuro, foi criado pela construtora, em parceria com a 
Volvo e a ACR. O caminhão é operado remotamente a partir de sete 
câmeras veiculares, que têm suas imagens transmitidas para dois tele-
visores no cockpit, a cabine de operação. Lá, um profissional treinado 
controla o equipamento por controle remoto com sinal de rádio a até 
2 km de distância. É o único do mercado que permite a imediata alter-
nância entre os modos tripulado e não tripulado, mantendo todas as 
funcionalidades, sem necessidade de adequações mecânicas.    
Leia a coluna completa na página 5
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SuA EMPRESA ESTá uSANDO 
A ESTRATégIA CERTA?

Inatividade presumida 
A Secretaria da Fazenda cassou 

a inscrição estadual de 40.156 con-
tribuintes paulistas do ICMS por 
inatividade presumida. As notifi-
cações foram publicadas no Diário 
Oficial do Estado de quarta-feira 
(17) e a relação dos contribuintes 
cassados pode ser consultada em
(https://portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/cadesp/Paginas/Sobre.
aspx), clicando em Mais informa-
ções > Cassação (AC/SFP).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/chega-de-jogar-dinheiro-fora-com-marketing-digital/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-08-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-08-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/fraude-nas-urnas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/recompensas-e-tempo-de-operacao-sao-barreiras-para-pix-como-meio-de-pagamentos/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/simplificando-a-computacao-em-borda-para-impulsionar-o-varejo-4-0/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/supply-chain-design-5-pontos-importantes-sobre-estrutura-organizacional/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/experiencia-e-maturidade-favorecem-empreendedorismo-na-terceira-idade/?swcfpc=1


www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 19 de agosto de 20222

O salto da 
Comunicação Visual 
impulsionado pela 

evolução tecnológica

O setor de 
comunicação visual 
está passando por 
uma transição 
importantíssima

A tecnologia, que há 
algum tempo atrás 
era relegada para um 

segundo plano, vem sendo 
cada vez mais priorizada. 
Os clientes já entendem 
que para aumentar as opor-
tunidades precisam sair do 
trivial. Muito em razão da 
própria conscientização do 
público. 

Hoje o consumidor está 
habituado com equipamen-
tos eletrônicos como TVs e 
smartphones que entregam 
imagens com altíssimas 
resoluções. Esse olhar 
apurado e exigente faz com 
que o segmento necessite 
também reproduzir a alta 
qualidade de definição da 
qual as pessoas já esperam 
e não abrem mão. Banners 
convencionais não são mais 
suficientes. 

A lona brilhante deu lugar 
ao fosco, ao semibrilho, 
porque o que se busca é 
fidelidade de cor, vivacida-
de da imagem. Tornou-se 
irrefutável que aplicações 
com detalhes, cores espe-
ciais, reserva de verniz, 
para proporcionar um 
enobrecimento do mate-
rial, fazem toda a diferença 
no resultado do trabalho. 
Diante disso, o segmento 
vai além do preço, requer 
um comportamento mais 
profissional, para ganhar 
diferenciais. 

E quando se fala em tec-
nologia não é apenas de 
impressão, mas também 
aquela voltada a propor-
cionar interação. Estamos 
vivendo em uma era dinâ-
mica e de multitarefas. O 
gestor anseia, inclusive, 
acompanhar a evolução da 
produção e ao mesmo tem-
po estar de olho no mer-
cado. Quer saber o que a 
tecnologia pode fazer para 
facilitar o gerenciamento e 
as tarefas do seu dia a dia.  

Outro ponto que vem sen-
do cada vez mais valorizado 
é o relacionamento com o 
cliente. A reciprocidade, o 
contato, estabelecer canais 
efetivos de comunicação e 
dar suporte são condições 
fundamentais para quem 
deseja sair à frente da 
concorrência. A pandemia 
acirrou uma crise no mun-

do, a demanda diminuiu. 
Assim sendo, não há espa-

ço para erros, os displays, 
por exemplo, precisam ser 
cada vez mais assertivos 
porque diante do cenário 
atual não se pode desper-
diçar vendas. O primeiro 
momento, em 2020 e 2021, 
foi de sobrevivência, agora 
o próximo passo é investir 
para crescer e parece que 
o mercado vem percebendo 
isso.

Eventos presenciais con-
tinuam muito relevantes. 
Mesmo com os aconte-
cimentos cada vez mais 
digitais, o brasileiro precisa 
ainda desse contato próxi-
mo, ele quer conhecer de 
perto as soluções e con-
versar com fornecedores. 
A excelente reputação dos 
eventos da área faz a dife-
rença, não só sob o prisma 
institucional, mas também 
para gerar e estimular os 
negócios.

Porém, precisamos ex-
pandir os horizontes e 
trazer mais gente para 
impressão digital e não 
somente para comunicação 
visual, tais como arquitetos 
que trabalhem em cons-
trutoras, designers. Temos 
que dar esse pulo do gato, 
inclusive estimulando o 
mercado de decoração. 

Impressão digital pode 
estar no salão de festas, 
no cinema, na parede, em 
pufs, cadeiras e estofados, 
no teto, na área comum dos 
condomínios residenciais, 
na brinquedoteca... enfim, 
são infinitas as possibili-
dades e precisamos saber 
explorá-las para as próxi-
mas edições e sair cada vez 
mais do óbvio para crescer 
ainda mais.

Quantos outros profissio-
nais, além de comunicação 
visual poderiam participar 
das feiras? Quanto um 
edifício pode abarcar de 
impressão digital? Per-
guntas indispensáveis para 
aumentarmos o leque de 
opções e assim fazer des-
lanchar um segmento que 
tem tudo para aumentar.

Nós não sabemos o que 
temos de desejo até o 
momento em que se está 
diante dele. E os organi-
zadores de eventos podem 
nos ajudar a transformar 
o setor nesse objeto de 
desejo.

(*) - É presidente da Roland DG no 
Brasil (www.rolanddg.com.br).

Anderson Clayton (*)

Luiz Bono (*)
 
Sem dúvida, o departamento 

financeiro exerce uma função 
primordial dentro das empresas. 
Por lidar com um fluxo de infor-
mações diversificadas, costuma 
proporcionar às equipes um 
cenário de alta complexidade 
operacional. Para além da orga-
nização interna, tendo em vista o 
controle de finanças e um olhar 
estratégico sobre aspectos orça-
mentários, o relacionamento com 
o cliente também se mostra uma 
área cuja relevância é inegável. 

Frente a tantos pontos de aten-
ção, é preciso reconhecer onde 
e como a tecnologia pode ajudar. 
Não se trata de uma tendência 
passageira, mas uma necessidade 
competitiva de se construir um 
ambiente orientado à eficiência e 
agilidade, condição que só trará 
ganhos para a companhia em 
termos gerais. A inovação veio 
para somar, trazendo uma nova 

perspectiva sobre recursos, pro-
cessos rotineiros, planejamentos 
estratégicos, entre outras etapas 
que influenciam a participação 
dos colaboradores, de forma 
negativa ou positiva. 

Seguindo essa linha de ra-
ciocínio, é sempre importante 
relembrar que o fator humano 
encontra na presença tecnoló-
gica uma aliada de valor produ-
tivo, isto é, que poderá servir 
de apoio para uma atuação 
otimizada, sem esforços desne-
cessários ou ações equivocadas 
e repetitivas. 
	 •	Respaldo técnico para 

reformular a gestão finan-
ceira - Em outros tempos, o 
uso de sistema manuais talvez 
fosse a única alternativa plau-
sível para que os profissionais 
pudessem movimentar infor-
mações. Com a transformação 
digital e seu avanço sobre o 
segmento corporativo, o ce-

nário mudou. Hoje, existem 
opções mais seguras dispo-
níveis no mercado de inova-
ção, que impactam, de forma 
positiva, a relação da empresa 
com os dados manuseados e 
armazenados. 

Não é por acaso que os dados 
são mencionados com tanta 
recorrência quando o assunto 
é automação de processos. No 
que diz respeito ao departamen-
to financeiro, a reunião desses 
materiais em uma plataforma 
robusta, segura e de fácil acesso 
abre portas para que essas infor-
mações sejam utilizadas sob um 
viés analítico. Isso possibilita, na 
prática, que as equipes tomem 
decisões certeiras e conscientes, 
com base na interpretação de 
dados refinados. 

Considerando as operações au-
tomatizadas, ou seja, que ficarão 
a cargo da máquina, as pessoas 

deixarão de centralizar esforços 
em tarefas pouco subjetivas, com 
baixo caráter estratégico. Não há 
como negar que o resultado é, 
de fato, promissor: enquanto a 
tecnologia assume engrenagens 
repetitivas, o profissional terá 
tempo hábil e disposição para 
focar na expertise do setor. 

Dessa forma, é compreensível a 
abrangência de soluções inovado-
ras sobre o cotidiano operacional 
de departamentos financeiros. 
Afinal, além de tornar possível 
uma reformulação no âmbito 
interno, readequando procedi-
mentos e estimulando a produ-
tividade entre os colaboradores, 
o elemento digital, se aplicado 
efetivamente e de acordo com 
as indicações do fornecedor, 
ainda servirá de base para novas 
políticas de relacionamento com 
o usuário. 

Revisar a comunicação externa 
e mapear métodos mais eficien-

tes é uma iniciativa bem-vinda e 
que encontra na inovação um fio 
condutor para um atendimento 
de alta performance. De certo, 
considerando o dinamismo do 
mercado e o comportamento do 
consumidor, manter uma postura 
de observância quanto a pro-
blemas e agir rapidamente para 
solucioná-los faz muita diferença. 

Concluindo o artigo, para or-
ganizações que não possuem 
ferramentas digitais em execução 
nas áreas financeiras, destaco 
a urgência de se aproveitar be-
nefícios que serão convertidos 
em ganhos imensuráveis para o 
negócio. Com o devido processo 
de implantação e um software 
completo, a tecnologia terá con-
dições de aprimorar a gestão de 
finanças e alavancar melhores 
resultados. 

 
(*) - Doutor em Administração de TI pela FGV, 

e professor em cursos de graduação de TI e 
educação executiva, é CTO na Receiv, sistema 

de cobrança inteligente. 

A pandemia e a crise econômica fizeram o número de 
brasileiros endividados crescer. Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio, quase 30% das famílias no país têm 
dívidas ou contas atrasadas. 

Essa é uma das explicações para o aumento no volume 
de crédito consignado - 30% maior na comparação com os 
últimos dois anos, atingindo o valor recorde de R$ 516,3 
bilhões neste ano, segundo o último balanço do Banco 
Central. “O crédito consignado é uma opção, porque 
as parcelas são descontadas na folha de pagamento, do 
benefício do FGTS ou da aposentadoria, possibilitando 
que o cidadão resolva questões financeiras de maneira 
acessível e descomplicada. 

Além disso, é um modelo que traz mais segurança para 
as instituições financeiras, porque reduz o risco de atrasos 
e de inadimplência”, comenta Túlio Matos, sócio da iCred, 
fintech com mais de 150 mil clientes, ao destacar quatro 
vantagens do crédito consignado. São elas:
 1) Parcelas fixas: os juros no crédito consignado são 

pré-fixados. Isso quer dizer que eles não variam 
ao longo do tempo. Assim, o beneficiário tem a se-
gurança de que o valor descontado da folha ou da 
aposentadoria será mantido do início ao fim.

 2) Solicitação pode ser feita online: a solicitação do 
empréstimo consignado e a assinatura da sua contratação 
podem ser feitas pela internet. Na iCred, por exemplo, 
além de toda a tramitação ser online, os pedidos são 
aprovados no máximo em três minutos e o dinheiro é 
depositado via Pix, em qualquer dia da semana.

 3) Prazos de pagamento maiores: se comparado a 
outros tipos de crédito, o prazo de pagamento na 
consignação é mais flexível e extenso.

O crédito consignado possibilita que o cidadão resolva questões 
financeiras de maneira acessível e descomplicada.

Gilson Faust (*)

Diante dessa comple-
xidade, o planeja-
mento da sucessão é 

colocado em segundo plano. 
Não tratar esse processo 
como prioridade estraté-
gica é um erro comum no 
mercado. Ao todo, 44% das 
empresas familiares não 
têm um plano de sucessão e 
72,4% não apresentam uma 
sucessão definida para car-
gos-chave, de acordo com 
pesquisa da  Price Water 
House Cooper. 

É comum também que 
a espera pelo “momento 
certo” seja usada como 
escudo para as primeiras 
complicações da sucessão: 
levar o assunto para a família 
e investigar os sucessores 
mais interessados; apresen-
tar o tema para os diretores 
e conselheiros; conectar o 
planejamento sucessório 
com o planejamento es-
tratégico do negócio. Sem 
dúvida, esses passos dão 
trabalho e envolvem deba-
tes delicados com os fami-
liares e os demais gestores.

Nem sempre a família e o 
negócio estão preparados 
para a disciplina necessária 
exigida para este momento. 
Mas decidir esperar para 

Qual o momento certo para a 
sucessão na empresa familiar?

A sucessão na empresa familiar compreende um processo complexo de transferência da administração 
ou da propriedade para a nova geração

	 •	Quais	são	as	expectativas	
financeiras das famílias 
envolvidas?

	 •	Qual	 é	 o	 grau	 de	 de-
pendência financeira da 
empresa?

	 •	Qual	é	a	idade	das	pes-
soas que estão em deter-
minados cargos-chave 
da empresa?

	 •	Qual	é	o	nível	de	prepa-
ração que essas pessoas 
têm no momento?

	 •	Quais	 são	 as	 diferenças	
de preparação entre elas?

	 •	Quais	 as	 expectativas	
dos acionistas/familiares 
que não estão na gestão?

É neste momento de aná-
lise que serão respondidas 
suas principais dúvidas 
quanto aos esforços de pla-
nejamento e quais oportuni-
dades poderão ser aproveita-
das para conectar a sucessão 
ao objetivo de crescimento 
e longevidade do negócio. 
Todo o processo sucessório 
vai demandar planejamento, 
disciplina, estratégia e paci-
ência de todos os envolvidos 
para trilhar o caminho de 
equilíbrio e longevidade do 
negócio. 

(*) - Experiente em consultoria 
empresarial na formatação e liderança 

de  conselhos de administração, de 
herdeiros e sucessores 
(https://gonext.com.br/).

Toda empresa familiar precisa estar pronta para uma transição 
segura, estratégica e eficaz.
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começar a estruturar a 
sucessão pode custar caro. 
O não planejamento da su-
cessão e a falta de preparo 
tanto do sucessor quanto 
do sucedido, bem como dos 
talentos da empresa em 
relação à nova gestão, vão 
resultar em problemas para 
a geração que sucede e até 
mesmo ocasionar o fim do 
negócio.

Assim, a GoNext Gover-
nança & Sucessão investe 
esforços para eliminar a 
cultura do “momento certo” 
do mercado. Toda empresa 
familiar precisa estar pronta 
para uma transição segura, 
estratégica e eficaz e como 
os conflitos sucessórios são 

inerentes ao ambiente em-
presarial familiar, a cultura 
de sucessão precisa existir 
muito antes do evento da 
passagem de bastão. Por 
isso, o “momento certo” é o 
quanto antes e, de preferên-
cia, agora.

A ideia central para su-
perar o medo da sucessão 
é subverter o conceito 
de “momento certo” para 
observar “o momento da 
empresa”. Para conseguir 
avançar para uma sucessão 
bem-estruturada é preciso 
o diagnóstico claro do mo-
mento familiar. Então, no 
lugar de esperar sinais de 
que o negócio está pronto, 
pare e investigue:

Crédito consignado: empréstimo 
que ajuda a quitar dívidas

 4) Não-correntistas têm acesso: é possível solicitar o 
crédito consignado em qualquer banco, sem precisar 
ser correntista, o que concede mais liberdade para 
analisar e escolher diferentes critérios de contração, 
taxas, entre outros aspectos.

“O crédito consignado torna o processo de empréstimo 
mais acessível e traz uma série de benefícios que ajudam 
as famílias a se organizarem melhor financeiramente. É 
muito importante manter um olhar cauteloso sobre as 
finanças pessoais, para evitar o acúmulo de dívidas e 
demais problemas financeiros”, finaliza Matos.  Fonte: 
(https://icred.digital/).
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Financeiro x otimização de tempo e recursos: qual é a relação?



Tecnologia edifica 
conexões entre o mundo 
virtual e o de concreto 

da construção

Apesar das 
incertezas 
provocadas 
pela pandemia, 
a construção 
civil registrou o 
maior número 
de lançamentos e 
vendas de imóveis 
dos últimos dois anos

Esses indicadores po-
sitivos impulsiona-
ram os investimentos 

no setor que, atualmente, 
figura como uma locomotiva 
de crescimento e evolução 
em termos de lucratividade 
e empregabilidade. Hoje, 
construtoras e incorpora-
doras estão fazendo um 
alto investimento em pes-
quisa e desenvolvimento 
de tecnologias e soluções 
que permitam desenvolver 
os projetos construtivos 
de forma mais econômica, 
rápida, sustentável e, prin-
cipalmente, segura. 

O uso de Inteligência das 
Coisas ou IoT (Internet 
of Things), por exemplo, 
vem ganhando lugar de 
destaque, não apenas no 
período de execução das 
obras nos canteiros, mas 
também durante toda vida 
útil das edificações. O uso 
da IoT otimiza o desem-
penho e a produtividade 
na construção, ajudando a 
alterar, modificar, relatar e 
monitorar o canteiro das 
obras por meio de inteli-
gência artificial. 

Muito além de um con-
ceito futurista, esse meca-
nismo tecnológico auxilia 
na gestão remota de equi-
pamentos e possíveis ma-
nutenções, maximiza a se-
gurança dos colaboradores 
e profissionais, melhora a 
produtividade e assegura o 
cumprimento do cronogra-
ma de obras, economizando 
tempo e recursos. O uso 
da IoT aliada à automação 
ainda está em fase inicial 
no Brasil e não são todas as 
construtoras que adotaram 
a inovação em seus proces-
sos construtivos. 

Porém, alguns projetos já 
começaram a sair do papel 
e adentrar os canteiros. São 
construtoras que olham 
para o futuro, que não 
fazem apenas o que é obri-
gatório por legislação, mas 
que antecipam tendências, 
buscam soluções, e que, por 
isso, estão na vanguarda do 
setor. Os empreendimen-
tos inteligentes antevêem, 
ainda em fase de projeto e 
planejamento, a integração 
de tecnologias e recursos. 

Esses projetos são minu-
ciosamente elaborados para 
oferecer serviços integra-
dos e controlados por meio 
de softwares e aplicativos, 
atendendo às necessidades 
de consumo e estilos de vida 
dos futuros moradores. Por 
isso é tão importante inves-
tir em automação dotada de 
inteligência que permita ao 
condomínio atuar de modo 
preventivo. E, também, 
na economia de recursos 
naturais. 

Algumas construtoras já 
vêm utilizando automação 

ligada a IoT, por exemplo, 
com dispositivos inteligen-
tes nas áreas comuns, entre 
eles: sensores de controle 
de acesso com uso de leitura 
facial para entrada segura 
nos edifícios; elevadores 
com acesso controlado 
por biometria; sensores de 
presença para iluminação 
que geram consumo mais 
eficiente de energia; entre 
outros. 

E, como é sabido, o uso 
dessas tecnologias per-
mite uma série de novas 
possibilidades que vão 
desde o monitoramento 
de máquinas, uso de EPIs 
conectados, que reforçam 
a segurança do trabalhador, 
até inteligência de marke-
ting para monitorar e anali-
sar tendências de mercado. 
Além da IoT, outro recurso 
inovador e surpreendente é 
a Modelagem da Informação 
da Construção (BIM, na 
sigla em inglês). 

A metodologia permite 
criar soluções digitais com 
manejo coordenado de 
toda a informação de um 
projeto de engenharia e 
arquitetura. A evolução dos 
projetos em BIM, que tam-
bém envolve parceiros ex-
ternos, proporciona maior 
domínio sobre as atividades 
que serão executadas. É 
possível prever, também, as 
interferências que o projeto 
poderá sofrer no canteiro 
e antecipar soluções na 
execução da obra. 

Além das integrações 
tecnológicas inovadoras, os 
empreendimentos do futu-
ro baseiam-se em princípios 
sustentáveis. Despontam 
cada vez mais iniciativas 
que buscam solucionar 
problemas urbanos e me-
lhorar a qualidade de vida 
das pessoas, como empre-
endimentos que priorizam 
a iluminação natural e a 
eficiência energética, a re-
dução do consumo de água 
e seu reuso. 

Cabe destacar que a cons-
trução civil tem potencial 
para, não apenas melhorar a 
infraestrutura de uma cida-
de, como também otimizar a 
mobilidade urbana, aumen-
tar a qualidade de vida da 
população e criar soluções 
sustentáveis que preservem 
o meio ambiente. O desafio 
é grande: como equalizar as 
tecnologias em engenharia 
e arquitetura ao movimento 
social global que demanda 
espaços mais conscientes, 
eficientes e racionais? 

Mais que um apartamento 
com vista privilegiada, pro-
vido de extremo conforto e 
segurança, o que se planeja, 
em cada detalhe, com o 
incremento de soluções e 
recursos tecnológicos, é 
a concepção de um lugar 
de existência e convivên-
cia entre as gerações do 
presente e do futuro. Não 
apenas no mundo virtual 
do metaverso e das NFTs. 
Mas, principalmente, no 
“mundo concreto” da boa 
e agora cada vez mais nova 
construção civil. 

(*) - É superintendente de inovação e 
TI do Grupo A.Yoshii 

(https://ayoshii.com.br/).

Michael Vicentim (*)

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF nº 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O e A.G.E., a realizar-se em 26/08/22, às 10:00hs, na
sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em A.G.O. (a) eleição e posse da
diretoria; 2) Em A.G.E (b) modificação, atualização e consolidação do Estatuto Social; e (c) Outros
assuntos de interesse geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.                                           (17, 18 e 19)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para reunirem-se
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de agosto de 2022, em
sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, a fim de
deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Retificar o caput do Artigo 4° do Estatuto Social, com
a finalidade de ajustar a forma numérica da representação do Capital Social; 2) Proposta da Diretoria
para aumento do Capital Social de R$29.500.737,20 (vinte e nove milhões, quinhentos mil, setecentos
e trinta e sete reais e vinte centavos) para R$40.000.313.80 (quarenta milhões e trezentos e treze
reais e oitenta centavos), no montante de R$10.499.576,60(dez milhões, quatrocentos e noventa e
nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) mediante emissão de 234.995
(duzentas e trinta e quatro mil e novecentas e noventa e cinco) novas ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, a serem subscritas em dinheiro, na proporção que cada acionista possuir, ao
preço de R$44,68 (quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) cada uma, com a integralização
no ato da subscrição. O preço de emissão da ação foi obtido pela relação entre o Patrimônio Líquido
Ajustado nesta data, dividido pelo número atual de ações que compõem o Capital Social; 3) Reformar
o caput do Artigo 24 do Estatuto Social de forma a adaptar o mandato do ouvidor para 60 (sessenta)
meses, e 4) Consolidar o Estatuto Social com a finalidade de atender as deliberações supramencionadas.
São Paulo, 15 de agosto de 2022. Diretores: Carlos de Gioia, Celso Coscarelli.                        (17, 18 e 19)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1037858-63.2015.8.26.0506 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de SP, Dr(a) Paulo Cícero Augusto Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Alexandra Cristina Souza, CPF nº312.604.418-22, que lhe foi  pro 
posta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.508,86, referente às faturas vencidas e não quita 
das, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 
5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, 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 Ribeirão Preto, aos 15/08/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002001-52.2022.8.26.0271 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro de Itapevi, Estado de SP, Dr (a). Daniele Machado Toledo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Alessandro Babini, Brasileiro, CPF 277.117.708-04, com endereço à Av. 
Nazaré Filgueiras,, 1496, Pintolândia, CEP 69316-715, Boa Vista - RR que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de (R$ 23.445,43 em 
02/05/2022), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 12 de agosto de 2022. 

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ N° 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 29 de Abril de 2022
Em 29 de abril de 2022, os Conselheiros de Administração da Nec Latin America S.A., com sede em 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Torre II, 5º, conjuntos B 501 e 
B 502, Água Branca, CEP 05001-100, que assinam esta Ata, na forma prevista no Artigo 15, parágrafo 
1º do Estatuto Social elegeram a Diretoria para um mandato com validade até a Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no primeiro quadrimestre de 2023 ou até a eleição de novos Diretores a 
saber: (a) Presidente: Sr. Yasushi Tanabe, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado 
em São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob o n° 241.933.298-95 e inscrito no Sistema 
de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM sob o n° F035249L, (b) Vice - 
Presidente Econômico e Financeiro: Sr. Hiroshi Obuchi, japonês, casado, industrial, residente e 
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular do RNE V020952-l e inscrito no CPF/MF sob o 
n° 103.116.958-09, e (c) Vice - Presidente Executivo: Sra. Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia 
Duarte, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, 
titular da cédula de identidade RG 6.801.473-0 e inscrita no CPF/MF sob o n° 046.785.098-44, 
e ( d) Diretor Geral das  Operações Brasil: Sr. Ángelo de Almeida Guerra, brasileiro, casado, 
engenheiro eletricista, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular da cédula 
de identidade RG n° 07.907.224-5 e inscrito no CPF/MF sob o n° 622.591.646-68. Permanecerão 
vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil e de Diretor de Controle e Finanças. 
Os Diretores eleitos declararam não estarem inclusos em nenhum crime que os impeçam de exercer 
atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscreverem. 
São Paulo, 29 de abril de 2022. (a. a.) Yasushi Tanabe, Testuo Fukano e Misuhiro Murooka. Esta ata 
é cópia fiel do documento transcrito no livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2022. Roberto Felipe 
klos - Secretário. JUCESP nº 363.192/22-0 em 15/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ(MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE nº 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Julho de 2022
Local, Hora e Data - Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 05 de julho de 2022, reuniram-se as acionistas. Convocação e
Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 em
razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas
lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa - Presidente
- Sr. Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar acerca da
indicação da Sra. Yumiko Tanabe para o cargo de Diretora da Companhia. Deliberações: Após
discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a
indicação da Sra. Yumiko Tanabe, de nacionalidade japonesa, portadora do Passaporte nº TT1768098,
expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretora, junto à matriz em São Paulo/SP;
ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse da indicada ao referido cargo encontra-se
condicionada à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e
obtenção do respectivo visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento - Nada mais
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata,
no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima
- Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni Corporation
p/p Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 370.067/22-8 em sessão de 22/07/2022.

Marcus Baptista (*) 
 

Ele passou a observar 
seus alunos e per-
cebeu que o antigo 

método “faça aquilo, não 
faça assim”, já não funcio-
nava. Foi a partir dessas 
experiências que passou a 
levar em conta, não apenas 
conhecimento técnico, mas 
também as experiências 
interiores de cada um, e a 
batalha contra medos, in-
segurança e limitações que 
cada jogador possui. 

Desses estudos, nasce o 
livro “O jogo interior do tê-
nis”, que, no futuro, serviu 
também para o desenvolvi-
mento de outros conceitos 
de coaching já bem próximos 
do que conhecemos hoje. 
Há muitos anos represen-
tando profissionais que, de 
certa forma, conduzem seus 
clientes, seja em um jogo de 
tênis, no mundo corporativo, 
ou mesmo na vida pessoal, 
a profissão foi amplamente 
difundida. Em pleno século 
XXI, era da informação e 
da tecnologia, no entanto, 
a ocupação é, por vezes, 
infelizmente, confundida. 
E, em muitas ocasiões, de-
sacreditada por conta de 
pessoas mal-intencionadas 
– que prejudicam toda classe 
profissional. 

A confusão se dá porque 
na internet, sobretudo nas 
redes sociais, é possível 
encontrar, aos montes, “pro-
fissionais” que prometem 
metas, ganhos e benefícios 
inalcançáveis e efeitos mila-
grosos. A gama de vigarices 
é imensa: desde dobrar o 
salário em poucos dias, até 
reprogramação de DNA. 
Mas, seria justo que essas 
pessoas sejam denominadas 
coaches? Eu acredito que 
não. 

E digo isso porque estudo 
e atuo na indústria do coach 
há mais de 19 anos, e, de for-

É necessário que a lei represente com qualidade e critérios a boa 
prática ética do coaching profissional.

BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo, 12 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 Conselheira da Companhia. Prezados Senhores, Pela presente, para to-
dos os fi ns e efeitos legais do artigo 151 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, eu, REGINA 
ANNES GUIMARÃES, brasileira, solteira, técnica em turismo, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, com en-
dereço comercial na Rua Tomé de Souza, 669, 5 e 6 andares, Savassi, CEP: 30140-131, cidade de Belo Horizonte, Esta-
do de Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade nº M-52.405, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob 
o nº 201.130.726-00, na qualidade de Membro do Conselho de Administração, venho apresentar minha renún-
cia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Conselheira 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, blo-
co 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 pe-
rante 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 reeleita na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2022, homologada pelo 
Banco Central do Brasil nos termos do Ofício 13.662/2022-BCB/Deorf/GTSP3, de 5 de julho de 2022, PE 209395. Adi-
cionalmente, 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 qual-
quer natureza (incluindo, entre outros, direitos trabalhistas, previdenciários e civis) relativas ao cargo de membro do 
Conselho de Administração, 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, co-
locando-me à disposição para o que for necessário. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, REGI-
NA ANNES GUIMARÃES CPF N. 201.130.726-00. Recebido em 12/07/2022 por Eduardo Mazon - Diretor. JUCESP 
nº 407.500/22-4 em 11.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OSA Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas da Osa Participações S.A. (“Companhia”) a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que deverá se realizar às 9h do dia 29 de 
Agosto de 2022, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Funchal, n.º 513, 4º Andar, Vila Olímpia - CEP: 04551-909, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
deliberar sobre as contas dos Administradores, das Demonstrações Financeiras e do 
Relatório da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021 e eleição do conselho de administração. São Paulo, 19 de Agosto 2022. Diretoria.

Em defesa da autorregulamentação 
da profissão de Coach

Enquanto estudava Letras na Universidade de Harvard, o jovem Timothy Gallwey, capitão da equipe de 
tênis da instituição, começou a demonstrar interesse pela modalidade esportiva e, anos mais tarde, 
iniciou sua carreira como treinador, já na década de 1970

acompanhamos, de perto, os 
debates pertinentes a essa 
questão. Para a ICF Brasil, 
a autorregulamentação é 
o melhor caminho, o que 
acontece em vários outros 
países, como França, Portu-
gal, Hungria, onde também 
existe a banalização, que é 
um fenômeno mundial. 

Se nós, enquanto coa-
ches, trabalhamos para que 
nossos clientes tomem suas 
próprias histórias nas mãos 
para adquirir capacidade de 
autogestão, seja na carreira 
ou na vida pessoal, com 
liberdade de escolha e deci-
sões conscientes a partir de 
uma visão crítica e assertiva, 
não faz sentido que nossa 
profissão seja definida ou 
delimitada por algum órgão 
do governo. Mas, caso o 
Brasil venha a escolher o 
caminho da regulamentação, 
é necessário que esta lei 
represente com qualidade 
e critérios universalmente 
aceitos a boa prática ética do 
coaching profissional. 

O ideal é que as entidades 
sérias e representativas 
ligadas à profissão possam 
contribuir com as melhores 
informações na construção 
dos pilares de ética, compe-
tências e habilidades que vão 
compor o texto de lei. Neste 
sentido estamos dispostos a 
participar dos debates sem-
pre buscando o alargamento 
de perspectivas e novos en-
tendimentos sobre a profis-
são, apresentando melhorias 
e desempenhando um papel 
educativo, didático, que 
mostre à sociedade como um 
bom coach profissional pode 
contribuir para o desenvol-
vimento e aprendizagem de 
indivíduos, dentro ou fora 
das organizações. 

(*) - É vice-presidente do Conselho 
Deliberativo da International 

Coaching Federation (ICF) no Brasil, 
organização global 

sem fins lucrativos. 
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ma voluntária, trabalho pela 
profissionalização em nome 
da International Coaching 
Federation (ICF no Brasil), 
organização mundial que de-
senvolve padrões rigorosos e 
inegociáveis de ética, estabe-
lece critérios e competências 
para excelência da prática do 
coaching profissional e zela 
pela seriedade na profissão.  

Dados recentes da Global 
Consumer Awareness 2022, 
pesquisa realizada pela ICF, 
que entrevistou mais de 30 
mil consumidores, em 30 
países diferentes sobre a 
percepção deles em relação 
ao coaching. 65% dos entre-
vistados, revelou que o coach 
contratado possuía uma 
certificação ou credencial. 
E desses, mais da metade 
(55%) se disseram muito sa-
tisfeitos com a experiência. 
Já o nível de satisfação entre 
membros não credenciados 
é bem menor: apenas 27%. 

Para além das frases de 
efeito, promessas vazias de 
vantagens em curtíssimos 
espaços de tempo, o coach 
é, na realidade, um processo, 
cuja forma de trabalho se 
apoia no aperfeiçoamen-
to individual de técnicas, 
habilidades e com ferra-
mentas simples, mas muito 
eficientes, sempre visando 

o desenvolvimento da vida 
corporativa, e até pessoal. 
Não cabe ao coach dizer qual 
caminho ou escolhas seu 
cliente deve fazer, mas sim 
instigá-lo a buscar as suas 
melhores respostas. 

Nossa batalha contra a 
banalização da profissão 
do coach, que estudou e 
dedicou anos aos processos 
de aperfeiçoamento de téc-
nicas, se estende, também, 
para o acompanhamento e 
participação ativa no pro-
cesso de regulamentação da 
profissão que está no Con-
gresso. Desde 2019, quando 
houve a tentativa de crimina-
lização do coaching, estamos 
atentos a todos os possíveis 
desdobramentos, da ideia 
legislativa, até audiência 
pública da qual participei, 
junto de escolas e outras 
instituições independentes 
e cuja conclusão foi que, no 
momento, a criminalização 
não faria sentido. 

Foi nesse momento que 
surge a ideia de discutir a 
regulamentação do coaching 
no Brasil. Como consequên-
cia, uma série de projetos, 
tanto na Câmara dos Deputa-
dos quanto no Senado foram 
apresentados, cujos textos 
de lei ainda seguem em 
discussão e, por essa razão, 
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O marketing digital parece correr na velocidade da luz e as empresas sempre atrás de qual é a nova trend,  
se agora precisa colocar o CEO dançando no TikTok, entrar na conversa no Twitter ou postar loucamente  

no Instagram.  Fato é, que isso já se reflete nos orçamentos de marketing que, só em 2022,  
vão significar 9,5% da receita total de uma empresa, de acordo com o Gartner. 

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 19 de agosto de 20224
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O cérebro do ser humano é projetado para fazer duas 

coisas: 1) sobreviver e prosperar, e 2) conservar calorias. E 
esses instintos, aplicados no marketing digital, são atendidos 
de uma maneira que o que a sua marca oferece precisa aju-
dar as pessoas a sobreviver e a prosperar, seja aumentando 
sua renda, seu status social, economizando dinheiro, etc. E 
também de uma maneira simples, para que o cérebro não 
queime muitas calorias para entender o que você oferece.

Alicia Hultmann (*) 

A consultoria também apurou que, em 70% das companhias 
ouvidas pretende gastar mais no futuro, apenas o mercado 
de marketing digital deve atingir US$ 786,2 bilhões até 

2026. Mas será que a sua empresa está usando a estratégia certa, 
aquela que vai te trazer mais faturamento? Ou o seu departamento 
de marketing está correndo em círculos, investindo seu dinheiro 
em ações que não trarão o retorno esperado? 

Segundo a Smart Insights, 45% das companhias não têm 
uma estratégia de marketing digital claramente definida - e 
isso pode ser um reflexo da liderança. Você está atrás da 
última trend e solicitando que o seu marketing corra atrás 
ou você está atrás de uma estratégia a longo prazo com 
alta adaptabilidade?

 
As organizações tiveram que se adaptar rapidamente 

para permanecerem não apenas à frente da concorrência, 
mas também relevantes em um mercado sempre volátil. 
Você sabe bem disso. E, para completar o cenário, o perfil 
do consumidor também se transformou. As redes sociais 
deram voz a todos e o marketing digital não se trata mais 
de defender apenas os interesses da empresa e o que ela 
quer vender. 

A sensação de entrar em uma rede social é a de entrar 
em um lugar cheio de gente, muito barulhento, onde todos 
querem falar e ter atenção ao mesmo tempo. 

Então, a questão é bem mais embaixo. O seu cliente só 
compra os seus produtos depois que é estimulado, quando 
escuta ou lê palavras que despertam seu desejo. Porém, é 
bem grande a chance de que essas palavras não conectem 
verdadeiramente com o desejo e as necessidades do seu 
cliente, fazendo com que você desperdice dinheiro.

E eu vou te contar porque a sua mensagem não conec-
ta e você não vende. A comunicação clara e simples é a 
chave. E a estrutura certa pode ser capaz de transformar 
profundamente a forma como os produtos e/ou serviços 
são posicionados, inovando como sua organização faz 
negócios. 

Não importa o trend da dancinha, ou qual é a rede social 
ou ferramenta SaaS de última geração. O que importa é a 
mensagem clara e simples que você vai transmitir nesses 
canais. E de que maneira isso pode se concretizar? Con-
tando uma história que foque no consumidor, não na sua 
empresa. Que seja simples, sem distrações, para que a 
atenção continue focada. 

 
É seguindo esses preceitos que a StoryBrand foi criada, 

sendo um framework com sete princípios que esclarecem 
a sua mensagem e, quando bem contada, faz o cliente te 
escutar e converter em vendas.

 

1Desperte um desejo: em primeiro lugar, defina o 
que pode despertar um desejo no seu cliente. É o que vai 
deixá-lo animado e curioso, significando um problema a 
ser resolvido pelo herói dentro dessa história. 

 

2Nunca deixe de focar no problema: a partir do 
momento que o problema que ele tem não é mais o foco, 
esse cliente deixa de prestar atenção e a história não tem 
mais graça.

 

3O cliente é o herói: sua marca tocou o cliente, 
despertando um desejo que ele tem. Você e a sua marca 
devem ser o guia, que o ajudará a encontrar um caminho 
e resolver esse problema.

 

4Ofereça um plano: os clientes precisam ser guiados 
nessa jornada. E o papel da sua empresa é mostrar passos 
simples e seguros que podem ser dados para que o problema 
seja resolvido e o negócio feito.

 

5Estimule a ação: é dever do guia chamar o herói para 
a ação. Não importa o tipo de comunicação, ela deve ter 
apelos claros como “compre agora”, “agende uma reunião”.

 

6Dê um gostinho: O cliente quer saber como será 
a sua vida ao usar o produto ou serviço. Mostre os bene-
fícios, faça com que ele se encante com a ideia de ter os 
benefícios desejados. 

 

7Mostre as consequências: assim como é importante 
mostrar tudo de bom que virá com a compra, o consumidor 
também precisa saber os riscos que corre ao não fechar 
negócio. 

 
Vender é muito mais do que apenas anunciar. É uma 

jornada que leva ao sucesso ou ao fracasso O consumidor 
precisa ser envolvido, encantado, se sentir parte de algo. 
Até quando você continuará a fazer marketing digital da 
maneira errada?

(*) - É a única Guia Certificada StoryBrand no Brasil e lidera a agência  
de marketing Evolucionar (https://evolucionar.io/).
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ChEgA DE jOgAr DiNhEirO fOrA 
COM MArkEtiNg DigitAl

suA EMprEsA Está usANDO 
A EstrAtégiA CErtA?



Investimento em 
cannabis: os desafios 
no mercado financeiro

O segmento 
da cannabis 
segue em pleno 
desenvolvimento 

Os investimentos nas 
empresas nacionais 
com certeza contri-

buem para o mercado, pois 
são cruciais para a rápida 
evolução e, considerando 
esse desenvolvimento, pre-
cisamos de fundos de cap-
tação para nos tornarmos 
eficientes. Porém, como 
esses investimentos ainda 
não são regulamentados no 
Brasil, esses capitais são 
destinados para empresas 
internacionais, logo, o be-
nefício é maior no exterior. 

O setor segue em uma 
crescente há seis anos, 
dobrando ano a ano. Em 
números, significa, em mé-
dia, alta 124% desde 2016. 
O mercado financeiro é um 
ambiente arriscado e todo 
investimento tem seu grau 
de instabilidade. Levando 
isso em consideração, a es-
colha do tipo de aplicação 
é crucial para alcançar o 
sucesso. 

O segmento de cannabis 
é muito novo, por isso as 
companhias presentes não 
possuem grandes históri-
cos para podermos criar 
tendências a longo prazo. 
Entretanto, acredito que 
uma escolha bem feita con-
siste em uma empresa que 
tem planos sólidos e ações 
já bem executadas, além de 
prestar bastante atenção 
na liderança e board que 
estão por trás da empresa. 

Em um mercado recente 
e em uma indústria que 
envolve grandes incer-
tezas, é comum ter uma 
volatilidade bem elevada, 
ainda mais considerando 
a situação atual mundial, 
que engloba uma pan-
demia e uma guerra na 
Europa. Com isso, as taxas 
de juros e inflação aumen-
taram bastante em todo 
o mundo. Logo, atraem 
muitos investidores para 
a renda fixa e os distancia 

da renda variável conven-
cional, e é nessa que vejo 
uma grande oportunidade 
para o venture capital.

Fundos são feitos de 
ações e a maioria são 
constituídos por empre-
sas no exterior. Tenho 
expectativas de que, em 
breve, comecem a inves-
tir em empresas nacio-
nais, porém, para que isso 
aconteça, as companhias 
brasileiras precisam abrir 
seu capital na bolsa de 
valores, conhecido como 
IPO. Como mencionado 
antes, a alta taxa de juros 
afasta os investidores da 
renda variável e os leva 
para renda fixa. 

Logo, para investir no 
segmento, eles precisarão 
se interessar por algo que 
tenha um potencial de 
ganho maior. Em linhas ge-
rais, o mercado de cannabis 
é promissor e, como todo 
investimento, tem o mo-
mento certo para investir, 
ou seja, analisar os riscos 
e oportunidades quanto 
ao cenário econômico do 
momento. Estima-se que 
o Brasil se tornará um dos 
maiores players globais do 
produto. 

Além da diversidade que 
o uso da cannabis oferece, 
temos uma grande popula-
ção e a atuação do SUS, que 
já vem trabalhando para 
incorporar essa realidade 
em seu sistema. 

Ao falar de cannabis 
no Brasil, o preconceito 
é predominante, o que 
pode prejudicar o mercado 
nacional, pois a desinfor-
mação faz com que grande 
parte da população não 
tenha conhecimento sobre 
os reais benefícios do me-
dicamento para a saúde. 
Apesar disso, tenho uma 
perspectiva positiva em 
relação ao setor, que vem 
se expandindo e ainda nos 
encontramos no começo da 
curva de crescimento.

(*) - É fundador e CEO da Remederi, 
farmacêutica que promove o acesso 

a produtos, serviços e educação 
sobre a cannabis medicinal 

(https://remederi.com/).

Fabrizio Postiglione (*)

encontro de dirigentes portuários da América Latina, Estados Unidos 
e Europa. Entre os temas: “Cenários e previsões para o comércio, 
o transporte marítimo e os portos”; “Portos em alerta” e “Transição 
energética no transporte marítimo”. O evento apresentará também 
grandes investimentos em projetos logísticos que estão em andamento 
no continente americano, bem como mesas-redondas sobre transporte 
hidroviário e o mercado de cruzeiros – que será debatido em um painel 
com participação do presidente da Santos Port Authority (SPA), Fernando 
Biral. Saiba mais em: (https://abac-br.org.br/eventos/xxx-congresso-la-
tino-americano-de-portos/).

E - Propriedade Intelectual
O 42º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI 
acontece nos próximos dias 22 e 23, no hotel Sheraton São Paulo WTC, 
e remotamente pela web. Considerado o maior do gênero na América 
Latina, o evento aborda o tema “Inovação e Sociedade 5.0”. O evento terá 
cerca de 26 horas de conteúdo, entre 2 plenárias, 12 painéis e 10 table 
topics com entidades internacionais, advogados, juristas, empresários e 
estudiosos experientes nos temas propostos. O Prêmio Patente do Ano 
também será entregue, contemplando profissionais e empresas que pa-
tentearam no Brasil suas inovações relacionadas ao bem-estar humano. 
Inscrições e mais informações: (https://2022congresso.abpi.org.br/).

F - Produtores e Varejistas
O maior e mais importante encontro da indústria de flores, frutas, legumes 
e verduras (FFLV) promete muitas novidades neste retorno após dois 
anos. O ‘The Brazil Conference & Expo’, em substituição ao antigo PMA 
Fresh Connections, acontece no próximo dia 30, no Expo Center Norte, 
em São Paulo. São mais de 100 expositores que irão apresentar produtos 
e inovações do setor a um público altamente qualificado. Novidades em 
produtos, embalagens e tecnologias voltadas para todos que fazem parte 
da cadeia de negócios de FFLV. Oportunidade única de encontrar no 
mesmo lugar os melhores produtores, varejistas e empresas do setor e 
ter a possibilidade de fazer conexões com todos eles. Mais informações 
e inscrições: (https://www.freshproduce.com.br).

G - Vanguarda do Varejo
O Latam Retail Show, o evento mais importante de varejo e consumo 
B2B da América Latina, anuncia o presidente e CEO da National Retail 

A - Saúde e Bem-estar 
No próximo dia 27 (sábado), acontece a 34ª edição do McDia Feliz, uma 
das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas 
infantojuvenis. Na data, toda a renda gerada com as vendas de sandu-
íches Big Mac será revertida para os projetos liderados pelo Instituto 
Ronald McDonald, que atua na promoção da saúde e bem-estar para 
crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento 
das chances de cura do câncer infantojuvenil, e pelo Instituto Ayrton 
Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por 
meio da educação. Desde 1988, a campanha já arrecadou cerca de R$ 
350 milhões. A venda antecipada dos tíquetes está disponível pelo site 
(https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz/participe).

B - Batata Congelada 
A McCain, líder mundial em produção e comercialização de batata pré-
frita congelada, inaugura oficialmente a sua primeira fábrica no Brasil, 
localizada em Araxá/MG. O investimento de US$ 150 milhões é reflexo 
do foco da empresa no mercado brasileiro, que já é um dos maiores para 
a categoria. Com isso, a multinacional busca potencializar ainda mais 
sua distribuição de produtos, com melhores níveis de serviço para seus 
clientes, tanto no varejo como no food service. A planta, que começou 
a ser construída em junho de 2020, vai gerar um impacto positivo na 
região, com mais de 300 empregos diretos e indiretos, além de 750 
profissionais do campo e da agricultura. 

C - Cashback com Pontos 
O Banco do Brasil soma mais de R$ 300 milhões pagos aos clientes em 
cashback, com 14 bilhões de pontos trocados desde 2018, início da solução 
dentro do programa de fidelidade BB Relaciona. Os clientes utilizam os 
pontos acumulados no programa para pagar ou obter o ressarcimento de 
contas no Cashback com Pontos. O BB foi a primeira instituição financeira 
a disponibilizar essa solução. Os clientes podem acumular pontos de dife-
rentes formas: a cada compra realizada com cartão de crédito; por meio 
de promoções realizadas na contratação de produtos e serviços BB; no 
Clube de Benefícios BB; e por meio de ações promocionais. 

D - Inovações Portuárias
Acontece em Santos, no Centro de Convenções Blue Med, entre os dias 
28 e 30 de novembro, o XXX Congresso Latino-Americano de Portos, 

Federation (NRF), Matthew Shay, como um dos principais nomes do 
evento, que acontece nos dias 13 e 15 de setembro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. Ele apresentará a palestra “O momento do setor de 
varejo nos Estados Unidos e suas lições para o Brasil e o Mundo”. Vale 
lembrar que neste ano o Latam Retail Show terá sua primeira edição 
fígital, ou seja, ela será física, em São Paulo, e transmitida para toda a 
América Latina, por meio de spots distribuídos em diversas cidades do 
continente. Mais informações e inscrições em (https://latamretailshow.
com.br/). 

H - Construção e Infraestrutura
A décima edição do Congresso Internacional do Instituto Brasileiro de 
Direito da Construção traz à tona os principais temas que afetam o setor 
da construção e infraestrutura no Brasil, além de discutir o contexto 
em que se inserem os novos desdobramentos do mercado. O evento 
acontece nos dias 1 e 2 de setembro e reunirá, no Hotel Pullman – na 
capital paulista, os principais especialistas da área, que virão para 
oferecer melhor compreensão sobre o cenário atual. Abordagem de 
temas, como riscos na construção de obras lineares, mudanças na Lei 
de Improbidade Administrativa, cláusula de resolução de disputas em 
contratos de construção, entre outros. Mais informações e inscrições 
no site: (https://congresso.ibdic.org.br/).

I - Tecnologias Abertas
Um dos maiores eventos de software livre do mundo está de volta à sua 
forma presencial. A edição de 2022 do Congresso Latino-Americano 
de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware) já tem data e 
local confirmados: será de 2 a 4 de novembro no Hotel Golden Park 
Internacional em Foz do Iguaçu. A expectativa é de que o evento 
tenha, nessa 19ª edição, a participação de mais de 2.000 pessoas. Já 
a programação dos três dias de evento deve contar com aproximada-
mente 100 palestrantes. As inscrições já iniciaram e podem ser feitas 
pelo site da Latinoware: (https://latinoware.org/). O valor da inscrição 
antecipada é R$ 25,00.  

J - Campus Party 
A poucos meses de sua 14º edição em São Paulo, a Campus Party Brasil, 
principal evento de tecnologia das coisas, blockchain, empreendedorismo, 
cultura maker e mais, anunciou as primeiras atrações. O evento será 
realizado no Anhembi, entre os dias 11 e 15 de novembro, e contará 
com mais de mil palestrantes e mais de 500 atividades práticas ao longo 
de 5 dias de programação. Uma das atrações é Orkut Buyukkokten, que 
no momento tem vivido entre os questionamentos sobre o retorno ou 
não da rede social que leva seu nome, o Orkut. Além dele, o Dr. Josiah 
Zayner, biohacker que desenvolve trabalho visando tornar a engenharia 
genética prática acessível ao público leigo e é estrela do documentário 
“Seleção Artificial”, da Netflix. Outras informações: (https://instituto-
campusparty.org.br/).

www.netjen.com.br
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A resolução entrará 
em vigor em 1º de 
setembro. A decisão 

não terá efeito prático sobre 
as alíquotas de importação 
brasileira. Isso porque, em 
maio, o governo promoveu 
uma redução adicional, tam-
bém de 10%, para reduzir 
os impactos econômicos 
da guerra entre Rússia e 
Ucrânia.

Embora o Brasil e a Ar-
gentina tivessem fechado 
um acordo para diminuir a 
TEC em 10% em outubro 
de 2021, a medida só foi 
aprovada pelos outros paí-
ses do bloco na reunião do 
mês passado, no Paraguai. A 
redução vale para cerca de 
80% do universo tarifário e é 
a primeira ampla diminuição 
da tarifa desde a criação da 

O órgão também reduziu tarifas de airbags 
e compostos alimentares.

O frango congelado bra-
sileiro voltará a entrar na 
África do Sul sem pagar 
imposto extra. O país sus-
pendeu, por 12 meses, as 
tarifas antidumping que 
vigoravam desde dezembro 
do ano passado. Até agora, 
o frango congelado do Bra-
sil entrava no país africano 
pagando tarifas extras 
de 6% a 265,1%, além do 
Imposto de Importação. O 
governo sul-africano alega-
va que o produto brasileiro 
prejudicava os produtores 
locais.

Autorizada pela Organi-
zação Mundial do Comér-
cio (OMC), a imposição 
de tarifas antidumping é 
justificada quando um país 
exporta um item abaixo 
do preço de custo. Pela 
legislação internacional, a 
prática é entendida como 
concorrência desleal. Os 
ministérios da Economia 
e das Relações Exteriores 
negaram a acusação. Em 
nota conjunta, as duas 
pastas informaram que 
mantiveram diálogo cons-
tante com as empresas bra-
sileiras investigadas e com 

O governo sul-africano alegava que o produto brasileiro 
prejudicava os produtores locais.

Tentativas 
de fraudes

Uma pesquisa recente re-
alizada pela Serasa Experian 
revela que a atuação dos 
fraudadores tem atingido 
principalmente o grupo com 
a faixa etária de 36 a 50 anos. 
O estudo analisa números de 
utilização indevida de identida-
de, como abertura de contas e 
até mesmo emissão de cartões. 
De acordo com o Indicador de 
Tentativas de Fraudes, só no 
mês de junho de 2022, foram 
322.219 tentativas de fraude 
em todo o território nacional, 
sendo que 36% das ações dos 
golpistas atingem esse público. 

O estudo aponta que 27,5% 
das investidas atingem as 
pessoas de 26 até 35 anos. 
Os consumidores de 51 a 60 
anos representam uma fatia 
de 14% dos ataques. Já o pú-
blico até 25 anos sofre 11,6% 
das tentativas, número muito 
próximo ao das pessoas aci-
ma de 60 anos que sofreram 
11% de todas as iniciativas. 
A região Sudeste sofreu mais 
da metade das tentativas de 
fraude: 52,2%. No Nordeste, 
as investidas representam 
17,6% do total. Já no Sul, os 
fraudadores cometeram 15,2% 
dos golpes. Centro-Oeste ficou 
com a penúltima posição, com 
8,9% dos casos, seguido pelo 
Norte, onde foram registradas 
6,1% das tentativas. - Fonte: 
(https://www.serasaexperian.
com.br/).

Camex torna definitivo corte de 
10% de tarifa comum do Mercosul
Em vigor desde novembro de 2021, a redução em 10% da tarifa externa comum (TEC) do Mercosul tornou-
se definitiva. A incorporação da medida à legislação brasileira foi aprovada pela Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) do Ministério da Economia
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do nacional, paralelamente à 
melhoria do ambiente de 
negócios, à ampliação da 
rede de acordos comerciais 
e à redução das barreiras 
não tarifárias ao comércio”, 
destacou em nota o Minis-
tério da Economia.

Em outra decisão, a Camex 
reduziu a tarifa de importa-
ção de sete produtos, que 
serão incluídos à Lista de 
Exceções à Tarifa Externa 
Comum (Letec). Entre os 
itens beneficiados, estão 
airbags para proteção de mo-
tociclistas, proteínas do soro 
do leite, e complementos ali-
mentares. Com a medida, as 
tarifas de importação desses 
produtos, que variavam de 
11,2% a 35%, serão zeradas 
ou reduzidas a 4% a partir de 
1º de setembro (ABr).

taxa no Mercosul. A medida 
amplia a inserção dos países 
do Mercosul no comércio 
internacional e aumenta a 
competitividade e a integra-
ção das economias do bloco.

O corte vigorará até o 
final de 2023. As negocia-

ções prosseguem dentro do 
Mercosul para aprofundar a 
redução tarifária do bloco. 
“O Brasil considera a mo-
dernização da TEC como 
um dos pilares da estratégia 
de promover maior inserção 
do país no comércio inter-

África do Sul suspende antidumping 
contra frango brasileiro

as autoridades sul-africanas, 
inclusive mediante manifes-
tações técnicas relativas à 
investigação de dumping. 

“O governo brasileiro se-
guirá atento ao caso na ex-
pectativa de que a suspensão 
temporária das tarifas anti-
dumping se torne definitiva”, 
destacou o comunicado.

No ano passado, as ex-
portações brasileiras para 
a África do Sul superaram 
US$ 1 bilhão, dos quais cerca 
de 17% corresponderam a 

exportações de cortes de 
frango congelados. 

“O Brasil é fornecedor 
confiável e competitivo de 
carne de frango. A produ-
ção brasileira é importante 
para a garantia da seguran-
ça alimentar em diferentes 
mercados, sobretudo no 
atual momento de desequi-
líbrio das cadeias interna-
cionais de distribuição e de 
elevação geral de preços”, 
concluiu a nota conjunta 
(ABr).
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Coluna do Heródoto

Os militares criticam 
o sistema eleitoral 
brasileiro. 

Em reuniões fechadas 
fazem duras críticas 
ao sistema adotado 

para a eleição, principal-
mente do presidente da 
República. Atribuem ao 
sistema uma forma insti-
tucionalizada de fraude a 
serviço de manter no poder 
a elite. A eleição, o sistema 
de votação, a cooptação do 
eleitor nos mais profundos 
rincões do país são apenas 
um cenário para vender 
interna e externamente 
que o Brasil é uma demo-
cracia representativa com 
liberdade de escolha de 
candidatos. 

Principalmente a jovem 
oficialidade do exército 
não se conforma com os 
rumos do país e articula 
nos quartéis formas de 
combater o que conside-
ram um abuso de poder. As 
reformas que o país tanto 
precisa, dizem, param 
quando esbarram em inte-
resses consolidados e oli-
gárquicos. Nada avança no 
Congresso Nacional uma 
vez que ele é constituído 
pela maioria esmagadora 
dos representantes dos 
que detêm os privilégios 
no país. 

As Forças Armadas es-
tão politizadas e ninguém 
esconde isso, nem mesmo 
as suas lideranças que 
participam de reuniões em 
clubes militares, encontros 
em locais públicos e nas 
páginas de política dos ve-
ículos de comunicação. Os 
jornalistas avaliam que eles 
nunca deixaram de parti-
cipar do processo político, 
mesmo porque três deles 
chegaram até mesmo à 
presidência da República. 
Defendem a bandeira da 
ordem e do progresso e 
das mudanças esperadas 
para que o país se torne 
uma força nas Américas.

Tempo de eleição no 
Brasil é tempo de crise. 
Os partidos não têm base 
popular, são organizações 
burocráticas atreladas aos 
interesses regionais e de 
classe.

São dominados pela 
oligarquia local e não 
têm alcance nacional. Na 
campanha presidencial se 
juntam a outros partidos de 
outros estados para formar 
uma coligação que dá certo 
ar de alcance nacional. 
Contudo, as alianças são 
costuradas sob a égide do 
tradicional “toma lá, dá cá”. 

O candidato a presidente 
é escolhido pelos estados 
de economias mais fortes 
e com maior população. 
Alternam-se de uma forma 
que as disputas pelo car-
go máximo da República 
sejam amenizadas e con-
centradas em banquetes 
e conchavos. Há quem 
atribua a falta de controle 

da economia às diferenças 
sociais. Debate-se uma 
proposta de fundação de 
um banco nacional de 
emissão e redescontos, 
semelhante ao Federal 
Reserve Bank dos Estados 
Unidos, com autonomia 
para cuidar da moeda e 
equilibrar as contas públi-
cas deficitárias. 

Contudo, o país está divi-
dido, mais uma vez, entre 
dois candidatos à presi-
dência e os ânimos cada 
vez mais acirrados. Não há 
programas de governo con-
solidados. Há acusações de 
lado a lado. A população 
assiste bestializada à troca 
de ofensas por meio das 
páginas dos jornais. Não se 
sabe o que vai acontecer. 
Os militares estão atentos 
ao embate e não escondem 
sua preferência por um dos 
candidatos.

As urnas estão prontas 
para receber os votos. Há 
uma manipulação clara, 
uma vez que o eleitor não 
sabe se o seu voto chega 
ao escolhido. As sessões 
eleitorais são manipuladas 
por cabos eleitorais. Muita 
gente não sabe exatamente 
do que se trata. As atas 
de apuração dos votos 
são fraudadas e enviadas 
para a contagem final. Os 
oligarcas destacam cabos 
eleitorais, muitos deles 
armados, para pressionar 
os que ousam perguntar 
em quem votar. Outros 
recebem pequenas recom-
pensas em dinheiro ou 
presentes. 

O candidato mineiro, 
Arthur Bernardes, é o 
favorito no esquema do 
“café com leite”. Teve uma 
prévia do que iria enfrentar 
quando desembarcou na 
estação central do Rio de 
Janeiro e é recebido com 
vaias, pedras, frutas po-
bres e muito xingamento. 
A muito custo chega ao 
encontro organizado pelo 
Partido Republicano na 
sede do Clube dos Diários. 
Está ameaçado de morte e 
pelas revoltas nos quartéis. 
A polícia é acionada para 
impedir que os manifestan-
tes invadam o local e parem 
de atirar coisas contra o 
carro que transporta o 
oligarca mineiro.

Na imprensa, os comen-
tários são que um homem 
com essa impopularidade 
não ganharia a eleição. O 
carioca Nilo Peçanha é o 
preferido pela oposição e 
pelos militares. Porém, a 
máquina eleitoral corrupta 
e manipuladora dá a última 
palavra e Arthur Bernardes 
é eleito em 1922. O que se 
espera do seu quadriênio é 
uma sucessão de revoltas 
civis e militares, com mui-
tas mortes, intervenção 
nos estados e sob a égide 
do estado de sítio.

(*) - É jornalista R7, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, além 
de autor de vários livros de sucesso 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Fraude nas 
urnas
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Governo americano incentiva 
pequenas empresas

A Boeing e a Northrop Grumman juntaram-se a outras grandes empresas da área de tecnologia, como 
GE Aviation, Siemens, Raytheon, Honeywell e Lockheed Martin em um programa que visa desenvolver 
pequenas empresas baseadas nos Estados Unidos no sentido de que essas passem a usar de forma mais 
intensiva tecnologias avançadas de manufatura, de forma a que cresçam e gerem mais empregos. 

Vivaldo José Breternitz (*)

O programa, lançado pelo gover-
no Biden em maio passado, 
busca, especialmente, au-

mentar o uso de manufatura aditiva, 
conhecida entre nós como impressão 
3D. Essa tecnologia permite que 
objetos complexos sejam construí-
dos em camadas pela deposição de 
partículas de plástico ou metal. 

O programa, batizado Additive Ma-
nufacturing Forward foi estruturado 
pela Applied Science & Technology 
Research Organization of America, 
uma organização sem fins lucrativos.

Duncan_Andison_CANVA

News@TI
1.200, 1.600 e 2.000 VA, os modelos utilizam controlador de carga 
tipo MPPT (de 20A ou 40A) ou PWM (de 20A a 30A) para armazenar 
energia nas baterias por meio dos painéis fotovoltaicos, quando a 
rede elétrica estiver indisponível. A linha ainda conta com modelos 
que possuem controlador de carga integrado e potências 1.200VA, 
1.500VA e 3.000VA.

TOPMIND abre 70 vagas para profissionais de 
TI de todo o Brasil

@A TOPMIND, uma das principais empresas de Tecnologia da 
Informação da América Latina, anuncia a abertura de 70 novas 

vagas para profissionais especializados em TI (Tecnologia da Infor-
mação), Suporte e Gerenciamento de Projetos. As oportunidades 
são para atuação em áreas como Data Science, Suporte, Gestão de 
Projetos e de Infraestrutura, além de desenvolvimento de sistemas, 
áreas como Engenheiro de Dados, Líder de Suporte, Desenvolvedor 
JAVA Junior e Analista de Infraestrutura para atuação em projetos 
no Brasil e exterior. A lista de oportunidades e seus respectivos 
requisitos podem sem conferidos no link: www.topmind.com.br/
trabalhe-conosco.

Fintech de SP abre 17 novas vagas de emprego

@A  Afinz, plataforma de soluções financeiras e de cuidado, está com 
17 vagas abertas, sendo 13 full presencial e/ou híbrido no estado 

de São Paulo — grande parte na cidade de Sorocaba, e 4 posições no 
modelo home office. Operações, Financeiro, Engenharia de Produtos, 
Rico de Crédito, Compliance e Analista de Planejamento são algumas 
das áreas que estão recrutando. Os interessados podem se inscrever 
pelo site: https://jobs.kenoby.com/afinz/job/analista-de-planejamento-pl
/62966f94da6bee54abe553c0?utm_source=website.

TS Shara lança linha de nobreaks TS Solar 
durante a The Smarter E South America

@A TS Shara, fabricante nacional de nobreaks e estabilizadores de 
tensão, irá expor sua linha completa de equipamentos de pro-

teção de energia desenvolvidos para atender o segmento de Energia 
Solar. O evento acontece entre os dias 23 e 25 de agosto, no Expo 
Center Norte, em São Paulo (SP). Na oportunidade, a companhia 
destaca o lançamento da linha de nobreaks TS Solar Off Grid, que 
apresenta controlador de carga externo. Disponível nas potências 

ricardosouza@netjen.com.br

Startups de energia, "enertechs" levam inovação  
e inclusão ao setor de renováveis

O momento é de consolidação da ener-
gia solar entre as matrizes energéticas 
mais relevantes do país. Desde fevereiro, 
a capacidade instalada de energia solar 
cresce 1GW por mês. A fonte ultrapassou 
a marca de 17GW, equivalente a 8,4% da 
matriz elétrica brasileira. Mantendo esse 
ritmo, a energia solar chegará em feve-
reiro de 2023 ao dobro da capacidade de 
Itaipu, a maior usina hidrelétrica nacional. 
Os dados são da Absolar (Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).

Em 2021, de acordo com o Global 
Market Outlook for Solar Power 2022-
2026, o Brasil foi o quarto país com maior 
crescimento em energia solar. Ainda 
segundo o estudo, o país, que ocupa a 
liderança na América Latina, caminha 
para se tornar um dos principais mer-
cados globais nos próximos anos.

Nesse contexto, cresce a participação das 
startups na criação de soluções inovadoras 
para os desafios do setor solar. As chama-
das "enertechs" são startups que trazem 
inovações tecnológicas na forma de gerar, 
consumir e/ou gerenciar energia elétrica. 
Para a matriz solar especificamente, elas 
estão atentas a serviços como geração 
compartilhada, digitalização de processos 
e medição, entre outros não absorvidos 
pelas grandes companhias.

 
Esse e outros temas serão discutidos por 

especialistas e autoridades no The smarter 
E South America, entre os dias 23 e 25 de 
agosto, em São Paulo. Além do congresso, 
o evento reunirá as principais feiras de 
geração, distribuição e armazenamento 
de energias limpas e sustentáveis: Inter-
solar South America, ees South America 
e Eletrotec+EM-Power South America.

Um debate sobre novos modelos de 
negócios na área de energia solar no 
Brasil reunirá no dia 24, às 9h, Rodolfo 
Meyer, CEO do Portal Solar, franqueadora 
de vendas e instalação de energia solar; 
Eduardo Avila, da ONG Revolusolar, 
que viabiliza projetos fotovoltaicos em 
comunidades do Rio de Janeiro; Bruno 
Wilmer, da Solstício Solar, especializada 
em instalação de sistemas solares; e Fre-
derico Amaral e Silva, da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais. A mesa será mediada por 
Guilherme Susteras, sócio-fundador da 
Sun Mobi, também chamada de "Netflix 
da energia solar". O executivo também 
vai explicar o modelo inovador de ge-
ração solar compartilhada, conhecida 
como assinatura de energia solar, para 
consumidores residenciais, comerciais e 
industriais (www.ThesmarterE.com.br).

energia à metade. 

Fontes do governo Biden disseram 
à Reuters que o programa pode se 
expandir para os setores automoti-
vo e de semicondutores, deixando 
clara a existência de políticas para 
fortalecimento da indústria local. 

Será que algum dos candidatos às 
próximas eleições brasileiras pensa 
em algo remotamente semelhante? 
Se pensa, não diz aos eleitores. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

As grandes empresas ligadas ao pro-
grama, pretendem não apenas com-
prar peças produzidas via impressão 
3D por pequenos fornecedores, mas 
também treinar trabalhadores, pres-
tar assistência técnica e trabalhar 
no processo de desenvolvimento e 
certificação de padrões.

A Boeing disse que tem como ob-
jetivo aumentar sua base de forne-
cedores de pequeno e médio porte 
em 30%, ciente de que o uso dessas 
novas tecnologias pode   reduzir os 
prazos de entrega das peças, o custo 
dos materiais em 90% e o uso de 

Uso de tecnologia



Tecnologia e atendimento 
personalizado são o futuro do 

customer experience

A relação entre 
empresas e 
consumidores mudou. 
Não é mais possível 
oferecer um contato 
superficial, lento e de 
má qualidade para 
atender os clientes

Seja por meio do telefo-
ne, de um chat ou por 
e-mail, o atendimento 

precisa ser ágil. A tendência 
em customer experience 
é inicialmente entender as 
necessidades de cada parcei-
ro para então construir um 
relacionamento de ponta a 
ponta, entendendo o negócio 
como um todo, oferecendo as 
melhores soluções personali-
zadas possíveis.

A redução do tempo de 
atendimento, e até mesmo de 
sua necessidade, é uma das 
principais transformações. O 
uso de ferramentas apropria-
das e o estudo aprofundado 
da jornada do consumidor, 
bem como seu perfil, são al-
guns dos métodos que podem 
apontar soluções para que o 
contato com o consumidor 
possa ser realizado de ma-
neira satisfatória. 

O contato por meio de 
diferentes ferramentas é o 
que conhecemos por omni-
channel, que significa estar 
presente em todos os canais 
e disponibilizar múltiplas 
possibilidades de atendimen-
to, quando e onde o cliente 
desejar. É a partir dos aten-
dimentos solicitados ou rea-
lizados que o sistema reúne 
os dados de forma analítica, 
incluindo as ferramentas e 
serviços mais procurados. 

Estes dados são então 
fornecidos para as compa-
nhias que utilizam o serviço 
de atendimento ao cliente 
terceirizado, sejam de qual 
segmento for. Assim, as 
empresas podem direcionar 
investimentos e esforços na 
direção correta, de acordo 
com o que o cliente deseja.

Ainda sobre as tendências, 
uma grande transformação 
que deve mudar as mais 
diversas áreas da vida, in-
cluindo a experiência do 
cliente, é o metaverso, tec-
nologia de realidade virtual 
que possibilita a imersão. 
Assim, o atendimento ao 
cliente deverá ser realizado 
de maneira ainda mais ágil e 

personalizada uma vez que 
contemplará as necessidades 
específicas da pessoa e não 
do público em geral.

Hoje, já não é mais possível 
pensar em um atendimento 
único. 

As tecnologias são desen-
volvidas com o intuito de 
considerar o aspecto humano 
para o atendimento. Outro 
aspecto fundamental em 
customer experience é a 
tecnologia, área que recebe 
cada vez mais investimentos 
e inovações. Um exemplo 
é o chamado SecureCXTM, 
um software que identifica 
a pessoa que está tendo 
acesso aos dados, se alguém 
se aproxima com um celular 
tentando obter informações, 
por exemplo, o sistema blo-
queia automaticamente essas 
atividades. 

A partir do trabalho remoto 
novas tecnologias voltadas 
para a segurança de dados 
e dos colaboradores vem 
sendo implementadas, in-
cluindo reconhecimento de 
voz e treinamento virtual 
de novos funcionários. Além 
disso, novos processos pas-
saram a ser ensinados para 
os atendimentos das contas 
também de forma remota, 
trazendo agilidade na adoção 
de novos procedimentos, de 
forma eficaz e fácil.

Não podemos deixar de 
mencionar a utilização cada 
vez maior do chatbot. A fer-
ramenta, que funciona por 
meio de inteligência artificial, 
identifica dúvidas frequentes 
dos consumidores e encami-
nha templates e respostas es-
pecíficas, sem a necessidade 
de espera para falar com um 
atendente.

Apesar do grande número 
de ferramentas e novidades 
tecnológicas, a verdadeira 
mudança está na personali-
zação do atendimento para 
cada cliente. Cada pessoa 
tem necessidades específicas 
e não é possível fazer genera-
lizações. O aspecto humano 
é sempre o foco do trabalho 
em customer experience, já 
que o nosso papel é oferecer a 
melhor experiência possível, 
seja através de ferramentas 
simples como o telefone ou de 
novidades imersivas, como o 
metaverso.

(*) - É vice-presidente e gerente geral 
da Concentrix Brasil, multinacional 

de soluções de customer experience.

Claudia Gimenez (*)
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Muitos são os avanços 
na tecnologia, prin-
cipalmente quando 

falamos de internet e inteli-
gência artificial e o quanto isso 
pode ser usado positivamente 
para a segurança em inúmeros 
serviços prestados. Apenas 
no mês de maio deste ano, 
331.162 brasileiros foram ví-
timas das tentativas de fraude 
de acordo com o Indicador 
Serasa Experian que mapeia 
essas ações. O número repre-
senta que a cada 8 segundos 
alguém tentou aplicar um gol-
pe no país. Dados como esse, 
mostram o quão importante 
é, que os bancos verifiquem 
a identidade das pessoas 
que acessam seus sistemas 
antes de prosseguirem com 
as transações financeiras. As 
violações de dados são a causa 
mais provável do aumento dos 
casos de roubo de identidade. 
Além de afetar em cheio o se-
tor bancário, também afetam 
todo segmento de negócios, 
educação, governo/militar e 
médico.

Esses índices fizeram a 
universidade americana Full 
Sail University a promover o 
Virtual Experience Emerging 
Tech, do dia 22 ao dia 26 
de agosto, uma imersão no 
mundo da tecnologia, internet 
das coisas, cibersegurança e 
IA, com o objetivo de incen-
tivar inúmeros profissionais 
e jovens alunos em busca 
de inovação e conhecimento 
pouco difundido, e assim usar 
todo essa bagagem de conhe-
cimento e aplicar na busca 
por sua carreira diretamente.

Esta série imersiva de uma 
semana de workshops intera-
tivos e baseados em ativida-
des dará a oportunidade de 
explorar uma variedade de 

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Carol Olival (*)

O ano de 2022 marca a história da educação no 
Brasil porque revoluciona o modelo do ensino 
médio através da obrigatoriedade da implantação 
de itinerários e eletivas por parte de todas as 
escolas do país, privadas e públicas

Essa decisão marca o início de um longo processo 
de transformação da educação, que vai até o ano 
de 2024, com a alteração talvez mais esperada pelo 

mercado: a alteração do formato do tão temido vestibular. 
Mas não estamos aqui para falar do novo ensino médio e 
sim de como ele pode, potencialmente, apresentar uma 
mudança no perfil empreendedor de nossos jovens.

A implantação de itinerários e eletivas obriga alunos a 
tomarem as rédeas do desenvolvimento de sua própria 
educação, na medida em que o próprio aluno precisa fazer 
a escolha das eletivas pelas quais quer optar. Esse é um 

grande passo e um grande avanço dentro do nosso sistema 
conteudista de educação, que valoriza mais a fotografia da 
memória do aluno nos dias de prova do que sua performance 
durante todo o ano e o trabalho que ele construiu (ou não) 
enquanto estava no processo de aprendizagem.

Escolher as eletivas que quer cursar dá ao aluno não 
somente o bônus de evitar matérias que não são do seu 
interesse como o ônus de comprometer-se com as matérias 
com as quais se identifica, trazendo a responsabilidade da 
escolha para as mãos do personagem mais interessado no 
processo ensino-aprendizagem: o aluno. Essa escolha o torna 
protagonista de sua história e permite que ele reflita sobre 
as áreas em que tem interesse, quase como uma olhada no 
horizonte do futuro profissional que o aguarda.

Empreender é desenvolver protagonismo, é aprender a 
escolher, é tomar decisões e ser responsável por cada sim 
e cada não proferido. O novo ensino médio, propondo que 
os alunos façam suas escolhas individuais, permite que 

cada aluno possa acordar para a necessidade de participar 
ativamente da sua própria educação, não simplesmente 
aguardando que a escola e seus professores determinem 
o que cada um deve aprender até o final do Ensino Médio.

Se você tem filhos no ensino médio, acompanhe o pro-
cesso de escolha de seus filhos. Para tomar boas decisões 
é necessário ter conhecimento, informação e inspiração 
para seguir tanto a razão como o coração. Se você é edu-
cador, abrace esse processo, e ajude a criar uma juventude 
mais segura, mais informada, mas descolada e, acima de 
tudo, mais feliz.

(*) - Com graduação em Arquitetura e Urbanismo, pós graduação em 
Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, e Master in 

Digital Marketing, Carol Olival tem um perfil multidisciplinar e transita com 
segurança pelos mercados de educação, marketing, vendas e treinamento. 

Carol operou escolas próprias de inglês por 10 anos, e hoje é Community 
Outreach Director da Full Sail University, responsável pela criação e 

manutenção de comunidades internacionais para a universidade através 
da divulgação das imensas possibilidades que as carreiras na economia 

criativa oferecem.

Educação que ensina a 
empreender

Virtual Experience: Full Sail University desvenda 
os bastidores do mercado da tecnologia, 
internet das coisas e Inteligência Artificial

Durante cinco dias, a universidade americana oferece gratuitamente aos jovens brasileiros, webinars 
sobre tecnologia, internet das coisas, cibersegurança e Inteligência Artificial. O evento conta com a 
participação de profissionais graduados pela própria universidade e especialistas do setor

áreas dentro do mundo Tech.
Durante as palestras sobre 

o Setor, os participantes terão 
a chance de falar com alguns 
dos graduados enquanto eles 
compartilham sua experiên-
cia, jornada e insights sobre 
seus respectivos setores.

Entre alguns dos assuntos 
terá uma imersão sobre IA e 
Aprendizado de Máquina, os 
conceitos básicos de apren-
dizado de máquina e redes 
neurais. Exemplos mostrarão 
como essas técnicas estão 
sendo usadas para criar de-
senvolvimentos empolgantes 
no campo da inteligência arti-
ficial. Também terá uma aula 
sobre Networking e o pilar de 
uma carreira de sucesso: as 
habilidades de networking, e 
assim os participantes enten-
derão como trabalhar em seus 
relacionamentos corporativos 
e se conhecerão melhor. 

O quesito experiência do 
usuário do jogo também faz 
parte do combo VXP, onde 
os alunos entenderão a im-
portância de projetar uma 
experiência confiável para os 
usuários de jogos digitais e 
como este é um passo essen-
cial para garantir o sucesso 
dos jogos em geral.

Como as empresas podem 
responder a um mundo mais 

disruptivo? Ciência de Da-
dos e Business Intelligence 
também serão abordados. Os 
dados estão em constante evo-
lução e têm várias aplicações 
em vários setores. 

A cibersegurança, como um 
dos temas mais abordados na 
atualidade, será tratada de 

uma maneira imersiva, mos-
trando o mundo da segurança 
cibernética, as ameaças que 
existem, como as empresas 
se protegem e o que fazer 
para ajudar. Algumas etapas 
simples de segurança que 
podem capacitar o usuário 
comum para proteger suas 
próprias contas e informações 
pessoais.

E não menos importante, o 
IoT Wearables. A sessão da In-
ternet das Coisas e Wearables 
cobrirá várias maneiras pelas 
quais é possível interagir com 
a tecnologia além de compu-
tadores e telefones celulares. 
Abordando conceitos básicos 
para a criação de aplicativos 
para wearables e dispositivos 
inteligentes, bem como a IoT e 
como a tecnologia se conecta 
em todo o mundo.

Carol Olival, que é Commu-

nity Outreach Director da 
Full Sail University  afirma o 
quão importante é promover 
um evento como esse. “Estar 
atento às novidades do merca-
do e projetar isso na carreira 
dos alunos é a missão da Full 
Sail. Esperamos ajudar os 
jovens com conhecimento e 
auxílio na escolha das opções 
que eles têm de carreiras na 
área da tecnologia hoje em 
dia”. Finaliza Olival.

Sobre a Full Sail 
University

A Full Sail University é 
uma das universidades mais 
reconhecidas do mundo na 
profissionalização para a in-
dústria do entretenimento. 
Oferece diversos programas 
presenciais e online, desde 
cursos intensivos com cer-
tificado (certificates) a gra-
duações (Bachelor’s degree) 
e pós-graduações (Master’s 
degree), sempre com abor-
dagens focadas na solução 
criativa de problemas e na 
experiência real do mercado 
de trabalho.

A instituição recebe mais 
16 mil alunos de 73 diferentes 
países e essa variedade de 
culturas permite a construção 
de conexões para um futuro 
profissional. Além disso, a 
Full Sail está alinhada com 
empresas de entretenimento 
e mídia, trazendo oportuni-
dades únicas aos seus alunos.

Para mais informações so-
bre a Full Sail Universidade, 
acesse: www.fullsail.edu

Para mais informações sobre 
a comunidade brasileira da Full 
Sail University, acesse: www.
experienciafullsail.com.br
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Por que é tão difícil 
o crédito para 

pequenas empresas?

O crédito 
empresarial 
exerce um papel 
fundamental para o 
desenvolvimento do 
ambiente de negócios 
de um país

Por meio desse pro-
cesso, organizações 
de todos os portes 

podem investir em suas 
estratégias de expansão, 
fortalecer suas equipes, 
impulsionar movimentos de 
digitalização, de aquisição 
de maquinário e, inclusive, 
reforçar seus caixas, se 
preparando para eventuais 
intempéries do mercado ou 
momentos de maior deman-
da de capital de giro.

Dito isso, analisando o 
cenário geral do crédito 
no Brasil, é inegável que 
negócios de pequeno porte 
enfrentam uma dificuldade 
considerável em ter acesso 
a empréstimos de qualida-
de e com condições que se 
adequem ao perfil financei-
ro da empresa. Sobre esse 
ponto, um estudo recente 
da FGV, apontou que a 
demanda por crédito dos 
Micro e Pequenos Negócios 
superou a oferta disponível 
nos bancos em R$ 166 bi-
lhões ao longo de 2021.

O estudo ressaltou ainda 
que a entrada de fintechs 
no sistema financeiro, com 
ofertas de linhas de crédito 
compatíveis com a realida-
de das pequenas empresas, 
embora seja um norte inte-
ressante de transformação 
do mercado, ainda não 
responde à alta demanda 
por crédito das MPEs. Tal 
realidade é especialmente 
alarmante no Brasil. 

O professor da USP e 
da FIA, Paulo Feldmann, 
destaca que mesmo com 
os incentivos governamen-
tais e com a consolidação 
do Pronampe, os grandes 
bancos ainda têm resis-
tência em liberar linhas de 
crédito para as pequenas 
empresas. Em parte, esse 
contexto se explica pela 
dificuldade das MPEs em 
apresentar garantias de 
alta liquidez ou mesmo por 
possuírem um baixo score 
de crédito. Organizações 
financeiras atribuem um 
potencial para a tomada de 
crédito das MPEs.

Em outras palavras, es-
tamos falando de um am-
biente desafiador e que se 
retroalimenta. Sem capital 
para poder investir em 
crescimento e robustez 
financeira, os pequenos 
negócios acabam por limi-
tar suas ambições de longo 
prazo e permanecem em 
uma faixa de mercado que 
não atrai o interesse dos 
grandes bancos. Mas esse é 
um panorama que precisa 
ser transformado. 

Afinal de contas, estamos 
falando de um volume de 
empresas que, segundo o 
Ministério da Economia, 
corresponde a 99% de to-
dos os empreendimentos, 
respondem por 30% de 
tudo que é produzido e  
geram 55% dos empregos 
no território nacional. 

Tal transformação cul-
tural pode ser conduzida 
a partir do conceito de 
intermediação de crédito e 
do trabalho de especialistas 
que poderão apoiá-los no 
processo de mapeamento 
de instituições bancárias, 
desenhando estratégias de 
negociação com os bancos 
e match de condições de 
pagamento das linhas de 
crédito (taxas, prazos e 
juros) que dialogam com o 
real perfil das MPEs.

Sem dúvida, estamos 
falando de uma tendência 
que não será estruturada 
do dia para a noite, mas 
que deve avançar de modo 
expressivo ao longo dos 
próximos anos. Sobretudo 
mediante o processo de 
fragmentação do sistema 
financeiro, que abre mais 
portas para que pequenas 
empresas usufruam dos 
benefícios que o crédito 
oferece.

Para tanto, é preciso 
que as empresas encarem 
o crédito como uma fer-
ramenta de sustentabili-
dade financeira, evitando 
imediatismos e má gestão 
dos negócios. Necessitam 
abraçar oportunidades 
que, de fato, contribuam 
para o crescimento de suas 
organizações e que, como 
vimos, isso gera um ciclo 
virtuoso que é crucial para 
o desenvolvimento econô-
mico do país.

(*) - Especialista em crédito 
empresarial, é fundador e CEO da 
Loara, referência em crédito para 

empresas (www.loara.com.br).

Adilson Seixas (*)

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LuIS GuILhERmE DA SILVA RAbELO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/11/1998, auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Luis Carlos Rabelo e de Gleiciene Maria da Silva; A preten-
dente: SuELEn CRISTInA GOnçALVES DE ARAujO, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/05/1999, estagiária, natural de Jandira - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Anderson de Araujo e de Aline de Souza Gonçalves.

O pretendente: mARCOS VInICIuS VITAL, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/06/1993, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Central de Minas - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Edvaldo Vital José e de Siléia Medeiros Bernardino da Silva; 
A pretendente: CAROLInA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
29/07/1993, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Eunizete Ferreira da Silva.

O pretendente: DALISSOn ALVES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/10/2000, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Gildasio Souza dos Santos e de Francileide Mendes Alves; A pretendente: 
GRAzIELE PEDROSO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/10/1995, balconista, 
natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Silvaldo Silva Matos e de Ivonete Nascimento Pedroso.

O pretendente: jOSEILSOn ARARunA ROquE, brasileiro, viúvo, nascido aos 
20/04/1973, zelador, natural de Agrestina - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Geraldo Antonio Roque e de Maria Celeste Araruna Roque; A pretendente: 
RAImunDA SILVA DE mOuRA, brasileira, divorciada, nascida aos 09/11/1980, auxiliar 
de cabeleireira, natural de Surubim - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Lima de Moura e de Luzinete Maria da Silva.

O pretendente: YGOR hEnRIquE PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/10/1995, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Valdivino Rodrigues Pereira e de Angela Henriques Pereira; A pretendente: 
GAbRIELA mEnDES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 26/10/1996, 
auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Damião Reginaldo de Oliveira e de Joventina Barbosa Mendes de Oliveira.

O pretendente: SéRGIO PEREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/01/1990, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Daniel Pereira de Lima e de Zelia Barbosa dos Santos; A pretendente: 
DEbORA LOhAnE SILVA RAmOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/12/1998, re-
cepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jose Geraldo Ramos Lopes e de Quiteria Gomes da Silva.

O pretendente: ADILSOn ALVES COSTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 27/04/1973, 
metroviário, natural de Japurá - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco 
Alves Costa e de Vitoria Silva da Costa; A pretendente: EDnA DA SILVA TEIxEIRA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 11/03/1975, agente comunitária de saúde, natural de Campo Mourão - 
PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ary Teixeira e de Tereza da Silva Teixeira.

O pretendente: RAFAEL AnTOnIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/03/1991, balanceador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ricardo Antonio da Silva e de Maria Anunciada da Silva; A pretendente: 
EVELLYn SILVA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 07/05/1999, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Joilson Justiniano dos Santos e de Eliene Maria da Silva.

O pretendente: AnTOnIO GILSOn mOuRA DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/10/1986, corretor, natural de Itapajé - CE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Manoel Etelvino de Sousa e de Rosilene Moura de Sousa; A pretendente: 
AmAnDA RODRIGuES LOuREnçO, brasileira, solteira, nascida aos 11/08/1996, 
produtora de televisão, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Alexandre Rodrigues Lourenço e de Rosangela Rodrigues da Silva.

O pretendente: CARLOS AnTOnIO DE OLIVEIRA SILVA, nascido em Crato, CE, no dia 
(02/08/1976), profissão corretor de imovéis, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Agostinho da Silva e de Maria Rosalia 
de Oliveira Silva. A pretendente: ALESSAnDRA DE ROGATIS, nascida nesta Capital, 
Perdizes, SP, no dia (23/12/1975), profissão jornalista, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Vicente de Assis de Rogatis 
e de Vera Lucia de Rogatis.

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: CAIquE DOS SAnTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
assistente jurídico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/10/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauricio dos Santos 
Oliveira e de Lêa Katya Ribeiro Oliveira. A pretendente: nATÁLIA bELETATI DE LImA, 
de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/06/1991), residente e domi ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Raul Rodrigues de Lima e de Jane Dirce Beletati.

O pretendente: DAnIEL APARECIDO FILhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/2000, alimentador de linha de produção, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Sueli Aparecida Filho; A pretendente: LAíS ALVES 
DE mORAIS, brasileira, solteira, nascida aos 21/03/2002, do lar, natural de Valença do 
Piauí - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Nonato de Morais 
e de Lucimar Alves de Araujo.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA PImEnTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
11/11/1974, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Evaldo Alves Pimenta e de Silvia da Silva Pimenta; A pretendente: REGIAnE 
APARECIDA bRESSAn, brasileira, solteira, nascida aos 06/09/1974, administradora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Osvaldo 
Bressan e de Maria Ana Bressan.

O pretendente: RAFAEL SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/12/1982, motorista rodoviário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Fausto Soares da Silva e de Elizabete Delfino Godinho 
da Silva; A pretendente: CLEIDE jéSSICA SOuzA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/01/1990, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Claudio da Silva e de Cristina Aparecida 
Souza de Oliveira.

O pretendente: DIEGO mOnTEIRO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/04/1999, cobrador de transporte coletivo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Odair Brito Santos e de Odete Costa Monteiro; A 
pretendente: IzAbELLY ADRIAnnE PRADO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
17/09/1996, babá, natural de São Luís - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ronaldo Adriano Fonseca Santos e de Jobethiane de Souza Prado.

O pretendente: RObERTO DO nASCImEnTO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 07/11/1964, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Aristoteles Borges de Oliveira e de Izabel do Nascimento; A 
pretendente: EVA DOS SAnTOS VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 04/11/1977, 
de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Geraldo Vieira Filho e de Julieta dos Santos Vieira.

O pretendente: huGO hEnRIquE SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/12/1990, 
engenheiro, natural de Teixeira de Freitas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Maria Geralda da Silva; A pretendente: ThATIAnE TEIxEIRA DOS SAnTOS, 
brasileira, divorciada, nascida aos 09/03/1994, professora, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sebastião Paulo Teixeira dos Santos 
e de Nara Monica de Morais Santos.

O pretendente: SALVADOR GOmES DA SILVA, brasileiro, nascido aos 15/12/1972, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Belo Jardim - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Manoel José da Silva e de Raimunda Gomes de Moraes; 
A pretendente: nEuSA mIRAnDA quEIROS, brasileira, solteira, nascida aos 
04/07/1969, de serviços domésticos, natural de Gentio do Ouro - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Otacilio da Silva Queiros e de Lindaura 
Silva Queiros.

O pretendente: DEnILSOn bATISTA DE REzEnDE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/04/1975, natural de Inhapim - MG, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Paulo de Rezende e de Maria das Graças Batista Rezende; 
A pretendente: LuCImAR CASTRO ROChA, brasileira, solteira, nascida aos 
20/05/1975, supervisora administrativa, natural de Piripá - BA, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Pereira da Rocha e de Ana Rosa 
Castro Rocha.

O pretendente: PAuLO TADEu DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 09/10/1960, 
aposentado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Jose Correia da Silva e de Ester Garcia; A pretendente: ELIzAnA DE FREITAS mELO, 
brasileira, divorciada, nascida aos 22/08/1971, cirurgiã-dentista, natural de São Simão, 
em Paranaiguara - GO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jeronimo 
Francisco de Melo e de Elizabeth Ferreira de Melo.

márcio martin (*)

Seja para realizar tran-
sações de compra e 
venda, efetuar paga-

mentos, proteger os dados 
dos clientes, dar mais agili-
dade ao atendimento, pro-
mover produtos e serviços 
ou manter o funcionamento 
adequado das plataformas 
digitais das marcas, a adoção 
de ferramentas tecnológicas 
se tornou essencial para a 
prosperidade das empresas 
que atuam no segmento.

No contexto econômico, o 
e-commerce já representa 
20% de todo o faturamen-
to da indústria do varejo 
mundial, conforme estudo 
publicado pela Insider In-
telligence. A previsão para 
2022 é que o volume de ven-
das online ultrapasse pela 
primeira vez a casa dos US$ 
5 trilhões, com sólida taxa de 
crescimento de dois dígitos 
até 2025, o que deve injetar 
meio trilhão de dólares nessa 
conta a cada ano.

Neste sentido, as empresas 
brasileiras do segmento têm 
se movimentado rumo à digi-
talização de suas operações. 
Conforme levantamento 
realizado pela agência de 
inteligência de mercado 
Cortex, junto a mais de 233 
mil empresas do Brasil, as 
companhias varejistas foram 
as que mais investiram em 
tecnologia no ano passado.

Serviços de cloud, IoT, 
inteligência artificial, edge 
computing, marketing di-
gital, CRM, automação, 
segurança e plataformas 
de vendas online foram as 
soluções mais buscadas.

As companhias varejistas foram as que mais investiram em 
tecnologia no ano passado.

As ferramentas tecnológicas 
que têm transformado o varejo

O boom do comércio online verificado nos últimos dois anos, colocou a tecnologia no centro de qualquer 
estratégia ou modelo de negócio do setor de varejo

intenções de compra 
e padrões de consumo 
que contribuem para a 
criação de estratégias 
comerciais e abordagem 
digital dos clientes.

	 •	Automação/machine 
learning - Impacta di-
retamente os processos 
de armazenagem e dis-
tribuição dos produtos, 
com robôs tornando-os 
mais eficientes e menos 
onerosos.

	 •	Cloud services - Para 
otimizar os investimen-
tos, gerar escalabilidade 
e garantir performance 
da plataforma omni-
channel, a utilização de 
clouds públicas ou priva-
das pode ser a solução. 
Para tanto, é necessária 
uma gestão eficiente 
deste tipo de estratégia, 
no processo conhecido 
como “orquestração de 
nuvem”.

A tecnologia de ponta cola-
bora ainda com inteligência 
de dados para construir 
estratégias comerciais mais 
assertivas, bem como auxi-
lia na gestão de estoques, 
centros logísticos e de dis-
tribuição. Um background 
fundamental para que as 
companhias experimentem 
um rápido e exponencial 
crescimento das vendas, ga-
rantindo a longevidade dos 
negócios em um momento 
tão volátil do setor, onde os 
padrões de consumo podem 
mudar tão rapidamente.

(*) - évice-presidente Comercial, 
Soluções e marketing da 

green4T na América Latina 
(https://www.green4t.com/).
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Investimentos em inova-
ção nessa indústria também 
procuram capacitar o gestor 
do negócio na tomada de 
decisão e colaboram com a 
elaboração de estratégias de 
negócio mais bem-sucedi-
das, seja on ou offline, apoia-
das em análise de dados. 

Dentre as tecnologias mais 
utilizadas atualmente pela 
indústria do varejo mundial 
com este objetivo, estão:
	 •	IoT	(internet	das	coi-

sas) - Nas lojas físicas, 
ecossistemas de senso-
res inteligentes captu-
ram dados valiosos sobre 
o comportamento dos 
clientes, os corredores 
mais procurados, os pro-
dutos mais vendidos e o 
tempo de permanência 
do comprador em cada 
setor.

	 •	Edge computing - O 
processamento de da-
dos na borda e de forma 
distribuída é um dos 
maiores aliados da in-
dústria de varejo. Impul-

sionado pela inteligência 
artificial, o edge resolve 
questões importantes do 
negócio, como a agilida-
de na resposta ao cliente 
- já que analisa os dados 
localmente, eliminando 
grande parte da latência - 
e a segurança dos dados.

	 •	Data analytics - Um 
imenso big data é gera-
do a partir do emprego 
destes recursos tecnoló-
gicos, exigindo a adoção 
de softwares inteligentes 
para realizar a inte-
gração, consolidação, 
processamento e análise 
desses dados. A partir 
disso, com a definição 
de métricas e a distinção 
de comportamentos, é 
possível capacitar o ges-
tor da empresa a tomar 
decisões mais assertivas 
e qualificadas sobre o 
negócio.

	 •	Inteligência	artificial	
- O uso de algoritmos 
nos sites de e-commerce 
permite a detecção de 
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