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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

studioroman_CANVA

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).
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